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Tutkimuksessa haettiin ratkaisuja yrityksen kunnonvalvontayksikön tarpeisiin 

ruoripotkurilaitteen laakereista saatavan mittausdatan käsittelyyn ja kuukausiraportoinnin 

kehittämiseen. Kohdeyrityksenä oli ABB Marine and Ports ja sen kehittämä 

ruoripotkurijärjestelmä. Tutkimusmetodi perustui triangulaatioon, joka muodostuu 

kirjallisuuskatsauksesta, asiantuntijoiden Delfoi-haastattelusta ja riskilukuanalyysistä.  

Käytännön osuus muodostui kohdeyrityksen laivatietokannasta saadun tiedon käsittelystä 

MATLAB-ohjelmalla. Tulokset jakautuvat kahteen osaan, joista ensimmäinen on laakerin 

hälytysrajojen suodatusehdot ja toinen automaattisen kuukasiraportin rakenne. 

 

Tutkittavia kriittisiä laakerien mittaussignaaleja olivat öljyn vesipitoisuus ja 

metallipartikkelien määrä öljyssä. Haastattelujen ja kirjallisuudesta löydettyjen lähteiden 

perusteella molemmille signaaleille luotiin suodatusehdot MATLAB-ohjelmiston avulla. 

Luotu MATLAB-koodi on pohjana laivakohtaiseen tietokantaan tulevien suodatusehtojen 

jatkokehitykselle. Kunnonvalvonnan kuukausiraportin rakenne tehtiin mahdollisimman 

pelkistetyksi, josta näkyvät tarpeelliset mittaussignaalit ja mitattujen signaalien trendien 

kuvaajat jokaiselle ruoripotkurilaitteelle. Haasteita tutkimuksessa olivat laivoilta saatavassa 

mittausdatassa esiintyneet eroavaisuudet signaalien yksiköissä ja näytteistys väleissä, sekä 

anturien epäluotettavat lukemat. 

 

Ensimmäinen esille noussut jatkotutkimusaihe on ISO-puhtausluokan aluksilla oleva anturi 

ja -laboratoriomittauksen eroavaisuuksien tutkiminen. Toinen aihe on käyttöolosuhteiden 

signaalien riippuvaisuuksien tutkiminen. Kolmas aihe on akselitiivisteiden 

kunnonvalvonnan liittäminen osaksi laakereiden kunnonvalvontaa.   
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This Master’s Thesis examined the condition monitoring solutions for bearings in propulsion 

system and the structure of a monthly report generated automatically from vessels sent data. 

The commissioner of this Thesis was ABB Marine and Ports Condition Monitoring unit. 

Research Methods of this study consist of three parts; literature review combined to Delphi 

method interview, Risk Priority Number-analysis and database research with the help of 

MATLAB. Results achieved are; smart alarm limits for propulsion system bearings and draft 

of the monthly report’s structure.  

 

Studied signals for bearings were water-in-oil and metallic particle concentration in oil. 

These signals were the most critical to a bearings lifespan. As a result, from interviews and 

literature research justified smart-alarms and alarm limits were constructed with MATLAB, 

and carried out to further development. Monthly reports structure was simplified so that it is 

fast and easy to read while including all the required signals and trend history for each 

propulsion system. Challenges faced in this study were varying measuring information 

gained from vessels and corrupted data from bearings sensors. 

 

For further research, three different topics aroused; first topic is about signals related to 

operating conditions and their interaction, second about ISO cleanliness class online 

measurement versus laboratory measurement and third about condition monitoring 

development for shaft seals. The goal is to combine shaft seals condition monitoring to 

already existing bearing condition monitoring by supervising the desired signals and 

generating smart alarms like in this study.    



ALKUSANAT 

 

 

Tässä vaiheessa, kun Diplomityöni on valmis ja opintojeni loppusuora häämöttää, on aika 

lausua muutama sana kuluneista vuosista opiskelujeni parissa. Aivan ensimmäisenä haluan 

kiittää tässä työssä mukana olleita henkilöitä niin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston, 

kuin myös kohdeyritys ABB Marine and Portsin puolelta. Lisäksi erityiskiitokset Juha 

Viitakankaalle, joka aikanaan inspiroi minua lähtemään yliopistouralle ja varsinkin 

konetekniikan puolelle. 

 

Tähän hieman yli viisi vuotta kestäneelle opiskelujeni ajanjaksolle mahtuu todella paljon 

merkittäviä asioita; Ehdin käymään armeijan, löytää itselleni tärkeän urheiluharrastuksen, 

seurustella, erota ja matkustaa, mutta mikä tärkeintä, tutustua moniin inspiroiviin ja 

mukaviin ihmisiin. Opiskeluista pystyi aina tarvittaessa irroittautumaan treenien parissa ja 

sen takia kiitän kaikkia Lappeenrannan Painonnostajien treenikavereita, joiden kanssa 

näiden vuosien aikana on tullut kasattua valtavia määriä ”malmia” tankoon.  

 

Lopuksi kiitos perheelleni tuesta ja patistamisesta opiskelujen pariin hankalinakin päivinä.  

 

Aleksi Hirvonen 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tässä tutkimuksessa haetaan ratkaisuja kohdeyrityksessä toimivan kunnonvalvontayksikön 

tarpeisiin, tiedon keräämisen ja hyödyntämisen osa-alueella. Kunnonvalvonta on ennestään 

tutkittu aihe esimerkiksi energia- ja prosessiteollisuudessa, mutta kohdeyrityksen 

kunnonvalvontayksiköltä puuttuu vakiintunut tapa käsitellä tietoa tehokkaasti. Tiedon 

hajanaisuuden, sekä vakiintuneen toimintamallin puuttumisen takia tällaiselle tutkimukselle 

löytyy kohdeyrityksessä selvä tarve. (Isermann 2011, s. 1.) 

 

Tutkimus hyödyttää ensisijaisesti yrityksen kunnonvalvontayksikköä, joka pystyy tulosten 

avulla tehostamaan ruoripotkurilaitteidensa kunnonvalvontaa. Toisaalta tutkimus auttaa 

myös tunnistamaan eri mittaussuureiden välisiä riippuvuuksia ja tuomaan näkökulmia niiden 

analysointiin. 

 

1.1 Tutkimuksen taustat ja tavoitteet 

Suurten risteily-, jäänmurtaja-, sekä tavarankuljetusalusten on pysyttävä toimintakuntoisena 

määräaikaistelakointiin saakka. Telakoinnissa laivalle suoritetaan välttämättömät 

huoltotoimenpiteet, joita miehistö ei pysty normaaleissa olosuhteissa suorittamaan. 

Varsinkin risteilyaluksilla tuotot ovat suoraan verrannollisia asiakasmäärään, joten 

kiinteiden kustannusten kattamiseksi laiva täytyy pitää toimintakuntoisena ja houkuttelevana 

asiakkaille. Jos laivan kriittisissä komponenteissa, esimerkiksi potkurilaitteiston laakereissa, 

ilmenee vakavia häiriöitä, joudutaan laiva telakoimaan ennenaikaisesti. Tämä aiheuttaa 

laivayhtiöille merkittäviä tappioita. (House 2015 s. 1; Vogel 2012, s. 136.) 

 

Kunnonvalvontayksikön työskentelyssä hyödynnetään komponentin kuntoon perustuvaa 

kunnossapitostrategiaa (Condition Based Maintenance, CBM), jossa ruoripotkurilaitteen 

laakerin tilasta saadaan mittausdataa sekä säännöllisellä että jatkuvalla tiedonkeruulla. 

Säännöllinen tiedonkeruu mahdollistaa laakerin vikaantumisten havaitsemisen ja niihin 

ennakoinnin ennalta määritettyjen hälytysrajojen avulla; Jos hälytysrajat ylittyvät, 

kunnonvalvontayksikkö reagoi ylityksiin jo aikaisessa vaiheessa. (Randall 2011; Isermann 

2011, s. 3.) 
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Ennakoivaa kunnonvalvontastrategiaa hyödynnetään silloin, kun tarkasteltavan koneenosan, 

järjestelmän tai laitteen elinkaari halutaan pitää mahdollisimman pitkänä, toimintaan liittyy 

huomattavia turvallisuusriskejä tai jos turhia huoltotoimenpiteitä halutaan karsia pois.  

Strategia pohjautuu pitkälti säännöllisesti mitattaviin signaaleihin, joista pystytään 

tulkitsemaan epänormaali käyttäytyminen erilaisten analysointikeinojen avulla. Kuvassa 1 

on havainnollistettu kohdeyrityksen kunnonvalvontaa sovellettuna ruoripotkurilaitteen 

laakerille mittaussuureineen. (Randall 2011; Isermann 2011, s. 3–5.)  

 

 

Kuva 1. Kunnonvalvontaa havainnollistettuna kuvaajan muodossa, jossa näkyvät laakerin 

erilaiset mitattavat signaalit ja niiden reagointiajat (ABB 2016). 

 

Kohdeyrityksen kunnonvalvontayksikön saamasta mittausdatasta lähes kaikille suureille on 

jo määritelty kiinteät hälytysrajat. Tällä hetkellä mittausdataa ei kuitenkaan hyödynnetä 

riittävän tehokkaasti ja sen lisäksi mittausdataa tuottavat järjestelmät ovat hajallaan 

toisistaan. Tavoitteena on tehostaa mittausdatan hyödyntämistä tilastollisen lähestymisen ja 

erilaisten suodatusehtojen avulla, jolloin poikkeamat voidaan huomata tehokkaammin ennen 

hälytysrajojen ylitystä ja niihin vaikuttavia tekijöitä kompensoida.   
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Kohdeyritykseltä puuttuu tiedonkäsittelytapa, joka sisältäisi keskeisten muuttujien historiaa 

ja käyttäytymistä analysoivan mallin. Tällä hetkellä kunnonvalvontayksiköllä käytössä on 

ennalta määritetyt kiinteät hälytysrajat, jolloin mittausarvon ylittäessä raja-arvon syntyy 

hälytys. Mallia tulisi kehittää kokonaisvaltaisempaan suuntaan, jotta pystyttäisiin 

ennakoimaan hälytysrajojen ylittymistä. Tätä varten tarvitaan lisää taustatietoa, jotta 

tällainen malli pystytään luomaan perustellusti. 

 

Joissakin tapauksissa kunnonvalvontadataa voi jäädä saamatta, sillä aluksilla mittausdataa 

tuottavien anturien toimivuus ja myös henkilöstön toimintatavat voivat vaihdella. 

Tutkimuksen keskeinen ongelma on yhdistää ja tunnistaa kriittisimmät muuttujat 

monimuotoisen datan seasta. Jatkuva tiedonkeräys luo myös haasteellisen ympäristön 

tietokannan ja mallin pitämiseksi reaaliaikaisena. 

 

Käytännön sovelluksessa tulisi pohtia, voidaanko hyödyntää usean eri anturin tai 

menetelmän tuottamaa kunnossapitodataa samanaikaisesti. Myös käyttöolosuhteet 

vaihtelevat laivojen välillä maantieteellisten sijaintien sekä miehistön tottumusten takia. 

Tämä tuo oman haasteensa tietokannan reaaliaikaiseen käsittelyyn. Nämä 

tutkimusongelman näkökohdat tulevat esille myös, jos mittausarvoista tai niiden trendistä 

on tarkoitus ennustaa potkurilaitteen laakerin jäljellä olevaa käyttöikää. 

 

Edellä mainituista ongelmakohdista voidaan johtaa seuraavat tutkimuskysymykset, joissa 

ensimmäinen kysymys toimii pääkysymyksenä ja loput tarkentavina kysymyksinä: 

1) Miten määritellään perustellusti toiminnalliset raja-arvot, hälytyspisteet ja 

valvontarajat ruoripotkurilaitteen laakereille? 

2) Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat tuloksiin ja voidaanko niitä kompensoida tai 

poistaa? 

3) Voidaanko hyödyntää usean eri anturin samanaikaisesti tuottamaa tietoa ja mitä 

tilastollisia menetelmiä voidaan käyttää signaalien yhteisvaikutusten 

tunnistamiseksi? 

4) Mitkä ovat laakereille kriittisiä mittausarvoja ja voidaanko niistä tai niiden trendeistä 

ennustaa jäljellä olevaa käyttöikää? 
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1.3 Tutkimusmetodit 

Tutkimusmetodiikka koostuu tässä tutkimuksessa kolmesta pääosasta, jolloin kokonaisuutta 

kutsutaan triangulaatioksi. Ensimmäisessä osassa lähteiden ja Delfoi-haastattelujen avulla 

kootaan tarvittavat taustatiedot ja kriteerit tutkimuskysymyksiin yksi ja kaksi. Näiden 

taustatietojen ja kriteerien tukemana siirrytään toiseen osaan, RPN-analyysiin (Risk Priority 

Number) eli riskilukuanalyysiin, jonka avulla tunnistetaan laakerien kriittiset signaalit. 

 

Riskilukuanalyysin avulla kolmannen vaiheen käytännön tutkimusosuudesta eli 

laivakohtaisesta tietokannasta saatavan mittausdatan analysoinnin avulla pystytään 

muodostamaan haluttu mittaussuureiden historiaa ja käyttäytymistä kuvaava malli. Lähteet, 

haastattelu ja riskilukuanalyysi muodostavat suodatuskriteerit, joiden avulla tunnistetaan 

tutkimusongelmassa ja kysymyksissä relevantiksi osoitettu tieto. Tutkimusmetodien käyttöä 

on havainnollistettu tarkemmin kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Menetelmätriangulaatio ja tutkimuksen eteneminen. 

 

1.3.1 Lähteet ja Delfoi-haastattelu 

Lähteiden ja Delfoi-haastattelun tarkoituksena on kerätä riittävästi taustatietoa mitattavista 

signaaleista ja niiden käyttäytymisestä, jotta riskilukuanalyysi voidaan suorittaa. Lukuun 

ottamatta ISO-4406 standardia, kirjallisuuslähteet ovat enintään 10 vuotta vanhoja. 
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Tarkemmin lähteitä ja niiden sisältöä on esitelty taulukossa 1. Yksi lähde saattaa sisältyä 

useampaan kohtaan. 

 

Taulukko 1. Lähteet ja niiden sisältö.  

Lähde Sisältö 

• House 2015 

• Vogel 2012 

Taloudelliset näkökulmat 

risteilyaluksissa ,Telakointi 

• ABB 2016 

• Isermann 2011 

• Randall 2011 

Kunnonvalvonta yleisesti 

 

• Bloch & Geitner 2012  

• Lugt 2013 

• Karl & Bots 2012 

• Dinwiddie 2014 

Öljyn vesipitoisuus ja sen vaikutukset 

 

• Wang & Wang 2013 

• Karl & Bots 2012 

• Jensen 2016 

Öljyn puhtaus  

• ISO 4406 1999 

• Jensen 2016 

Yleinen puhtausluokka öljyissä 

 

• Stamboliska, Rusinski & Moczko 2015 

• Isermann 2011 

• Randall 2011 

• KvantiMOTV 

• Setchi & Jordanov 2010 

• Willets et al. 

• Ling 

• Totten 2011 

Tilastolliset menetelmät 

kunnonvalvonnassa 

Hajonta ja hälytysrajojen laatiminen 

Signaalien vertailu 

 

• Thomas, Nelson & Silverman 2011 

• Manzini et al. 2010 

• Eskelinen & Karsikas 2014 

Tutkimusmetodiikan yleiset 

menetelmät 
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Delfoi-haastattelussa valitaan pieni ryhmä, eli 3-40 kappaletta asiantuntijoita, joille ennalta 

määritelty kysymyssarja esitetään. Aluksi kaikki asiantuntijat vastaavat kerran kaikkiin 

kysymyksiin. Sen jälkeen kysymyskierros toistetaan 3-5 kertaa, jolloin asiantuntijat näkevät 

myös muiden vastaukset ja voivat antaa omat mielipiteensä asiaan liittyen. (Thomas et al. 

2011, s. 285.) 

 

Tähän tutkimukseen on valittu haastateltavaksi kolme asiantuntijaa, jotka työskentelevät 

päivittäin laivoilta tulevien signaalien parissa. Kaikilla haastateltavilla on vuosien kokemus 

laivojen tietokantojen kanssa työskentelystä, sekä aikaisempaa työtaustaa 

kunnonvalvonnasta eri teollisuuden aloilta. Delfoi-haastattelun avulla päätetään, mitkä 

signaaleista ovat hyödyllisiä esitettäväksi kuukausiraportissa. Sen lisäksi saadaan 

taustatietoa vakiintuneisiin tapoihin tutkia signaaleja hälytysten syntyessä ja ehdotuksia 

signaalien suodatusehtojen muodostamiselle. 

 

Delfoi haastattelua varten on mietitty kahdeksan kysymystä esitettäväksi asiantuntijoista 

koostuvalle kohderyhmälle sekä mahdollisuus lopuksi mahdollisuus kommentoida vapaasti 

aiheeseen liittyen. Kysymyskierroksia tehtiin kaksi ja kysymykset ovat seuraavat: 

1) Kuinka paljon turhia hälytyksiä ja niiden seurantoja on tehty kuluneen vuoden 

aikana? 

2) Miten hälytyksiä tutkitaan, kun ne ilmenevät ja mistä tarkastetaan, onko hälytys 

aiheellinen? 

3) Mikä olisi toimiva tapa suodattaa turhia hälytyksiä? 

4) Onko signaalien rajoja mahdollista kehittää tai muuttaa? 

5) Mitä signaaleja kuukausiraporteissa olisi hyvä tarkastella? 

6) Kannattaako kuukausiraporteissa tarkastella useampia signaaleja? Mitä? 

7) Millaisia eroja on laivoista saatavien hälytys signaalien välillä? 

8) Voiko anturien välillä olevia eroja tunnistaa? 

 

1.3.2  Riskilukuanalyysi 

Riskilukuanalyysin ideana on analysoida riskejä pisteytysjärjestelmän avulla, jolloin 

merkittävimmät riskitekijät voidaan tunnistaa. Riskilukuanalyysin teorian mukaan riskejä 

arvioidaan arvoasteikolla 1-10 tai 1-5, jossa muuttujina ovat vakavuusaste S (Severity), 

esiintymisen todennäköisyys O (Occurence), ja havaitsemisen todennäköisyys D 
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(Detection). Vakavuusasteessa suurempi arvo merkitsee vakavampaa riskiä. Vastaavasti 

esiintymisen ja havaittavuuden todennäköisyydessä suurempi arvo merkitsee 

todennäköisempää esiintymistä ja epävarmempaa havaitsemista. Näiden kolmen tekijän 

pisteytyksen jälkeen riskilukuarvo saadaan kertomalla tekijät keskenään. (Manzini et al. 

2010, s. 224–225.) 

 

Riskilukuarvon avulla voidaan tarkastella, paljonko riskejä olisi mahdollista 

prosentuaalisesti vähentää. Kun merkittävimmät riskit on tunnistettu, voidaan niihin alkaa 

kehittää ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, joiden avulla voidaan laskea uusi Riskilukuarvo 

kyseiselle riskille. Uutta Riskilukuarvoa verrataan aikaisempaan ja saadaan prosentuaalinen 

vähennys riskistä. Taulukossa 2 on havainnollistettu esimerkki riskilukuanalyysin käytöstä. 

(Manzini et al. 2010, s. 224–225.) 

 

Taulukko 2. Esimerkki riskilukuanalyysin pisteytyksestä ja vertailusta. (mukaillen Manzini 

et al. 2010, s. 230.) 

Riskin nimi S O D RPN1 Korjaustoimenpiteet S O D RPN2 

Pintojen 

kuluminen 

5 4 5 100 Anturien asennus, 

tarkkailun lisäys 

5 3 3 45 

Toiminta tehostuu korjaustoimenpiteiden myötä [%] 55 % 

 

Tässä tutkimuksessa riskilukuanalyysiä hyödynnetään kriittisten muuttujien valinnassa ja 

niiden analysoinnissa. Riskilukuanalyysin avulla laivakohtaista tietokantaa voidaan 

hyödyntää tehokkaasti, kun tiedetään mitkä siellä olevista signaaleista ovat laakereille 

kriittisiä. Riskilukuanalyysi kertoo myös konkreettisella lukuarvolla, paljonko 

kohdeyrityksen kunnonvalvontayksikön toimintaa voidaan mahdollisesti tehostaa.  

 

1.3.3 Laivakohtainen tietokanta ja MATLAB-ohjelmiston hyödyntäminen  

Laivakohtainen tietokanta, RDS (Remote Diagnostic System), sisältää mitattavien 

signaalien tietokannan, jonka avulla laivoilta saadaan ajankohtaista mittausdataa 

tarkasteltavista muuttujista. Laivojen tietokannat ovat yhteydessä kohdeyrityksen omaan 

tietojärjestelmään, joten näihin tietokantoihin on tarvittaessa mahdollista muodostaa yhteys. 

Signaleeja on myös mahdollista tutkia laivakohtaisen tietokannan sisällä. (ABB 2016.) 
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Ohjelman sisällä mittaussuureista voidaan luoda tarkasteltavia trendikuvaajia ja mittausdata 

pystytään hakemaan laivojen omista tietokannoista kohdeyrityksen käyttöön. 

Laivakohtaisen tietokannan tutkimisen avulla saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin 

kolme ja neljä. Lisäksi tietokannan tutkiminen tukee ensimmäiseen ja toiseen 

tutkimuskysymykseen vastaamista, sillä trendikuvaajia tarkastelemalla voidaan tutkia 

signaalien välisiä riippuvuuksia visuaalisesti. Kuvassa 3 on havainnollistettu 

laivakohtaisessa tietokannassa olevien signaalien visuaalista vertailua. (ABB 2016.) 

 

 

Kuva 3. Laivakohtaisessa tietokannassa halutut signaalit voidaan valita ja esittää kuvaajina 

toistensa suhteen (Muokattu ABB 2016). 

 

Laivakohtaisen tietokannan sisään on mahdollista luoda algoritmeja, joiden avulla pystytään 

tekemään älykkäitä hälytyksiä (smart-alarms) ja erilaisia suodatusehtoja. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan keskitytä itse laivakohtaisen tietokannan sisäiseen 

koodaamiseen, vaan aluksilta kerättyä tietoa käsitellään MATLAB-ohjelmistolla. 

Laivakohtaisesta tietokannasta on mahdollista hakea suoraan MATLAB:iin sopivia 

tiedostoja ja kunnonvalvontayksikön työntekijöillä on MATLAB:stä jo aikaisempaa 

kokemusta. Kun MATLAB:n avulla on saatu luotua perustellut smart-alarm suodattimet ja 

suodatusehdot, voidaan signaalien suodatusperiaatteet esittää itse laivakohtaisen 

tietokantojen muokkaamisesta vastaaville henkilöille. Kuvassa 4 on havainnollistettu 

suodatusehtojen laatiminen ja tutkimuksen eteneminen yleisesti.  
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Kuva 4. Kaavio suodatusehtojen laatimisesta ja tutkimuksen etenemisestä. 

 

1.4 Rajaukset 

Tarkasteltavat kohteet eli alukset, on valittu siten, että niiden signaalitietokantaan on 

mahdollisuus päästä käsiksi etäyhteyden avulla. Näistä aluksista on kertynyt mittausdataa 

vähintään kolmen kuukauden ajanjaksolta, joka on riittävän pitkä aika trendien tarkastelulle. 

Tietokannassa olevista aluksista seitsemän on tarkemman tarkastelun kohteena. 

Tarkasteltavaksi on valittu kohteita, joissa on oikeita tilanne-esimerkkejä (vesipitoisuuden 

ja metallipartikkelien nousuja), jolloin suodatusehtoja voidaan luoda mielekkäämmin. 

Tarkasteltavat signaalit on rajattu laakereille kriittisiin signaaleihin, joita ovat öljyn 

suhteellinen kosteus, öljyn lämpötila sekä metallipartikkelien mittaukset.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS 

 

 

Ennen käytännön tutkimusosuutta triangulaation luotettavuuden lisäämiseksi ja 

tutkimuskysymysten tueksi tarvitaan taustatietoa laakereille kriittistä signaaleista. Lisäksi 

tarkastellaan erilaisia tilastollista lähestymistapoja kunnonvalvontadatan käsittelyyn liittyen. 

Kohdeyrityksen kunnonvalvontayksikkö on erityisen kiinnostunut öljyn puhtauteen ja 

suhteelliseen kosteuteen vaikuttavista tekijöistä. Sen lisäksi taustatietoa tarvitaan myös 

kriittisten signaalien mittausantureista. Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on: 

• Esitellä kriittisimmät laakeriin liittyvät kunnonvalvonnan signaalit ja niiden 

vaikutukset laakerin elinikään 

• Esitellä öljyjen yleisen puhtausluokan määrittämiseen käytettäviä menetelmiä 

• Tutkia, miten aikaisemmissa tutkimuksissa on menetelty kunnonvalvontadatan 

kanssa raja-arvojen määrittelyssä   

• Tutkia, kuinka signaalien välisiä riippuvuuksia voidaan selvittää 

• Tarkastella, kuinka kunnonvalvonnassa kerättävien signaalien käyttäytymistä 

voidaan ennustaa ja miten sitä olisi mahdollista soveltaa eri käyttöolosuhteissa. 

 

2.1 Laakereille kriittisten signaalien tarkastelu 

Signaalien tarkastelussa esitellään laakereille kriittiset signaalit ja keskeisimmät syyt siihen, 

miksi näillä kriittisillä signaaleilla on merkittävä vaikutus laakereiden elinikään. 

Tarkastelussa käydään läpi myös näitä signaaleja mittaavien antureiden toimintaperiaatteet. 

Yleisen puhtausluokan määrittelemisessä käytetyn ISO 4406-standardin merkinnät ja 

toiminta on havainnollistettu signaalien ja anturien esittelyn jälkeen.   

 

2.1.1 Öljyn vesipitoisuus 

Vettä voi esiintyä öljyssä kolmessa eri muodossa; vapaana, emulgoituneena tai liuenneena. 

Vapaa vesi on näkyvä selvästi öljyn seasta erottuva osa, emulgoitunut vesi näkyvä öljyyn 

ohuesti jakautunut sekoittumaton vesipisarakerros ja liuennut vesi ei-näkyvä öljyyn 

sekoittunut vesi. Kunnonvalvonnan kannalta tarkasteltuna haitallisia ovat vapaa- ja 

emulgoitunut vesi. Vapaa vesi asettuu komponenttien toiminnallisille pinnoille ja syrjäyttää 

voiteluaineen muodostaman suojakalvon aiheuttaen paikallista ruostumista. Emulgoitunut 
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vesi puolestaan muuttaa voiteluaineiden viskositeetin ominaisuuksia. (Lugt 2013, s. 304–

305; Bloch & Geitner 2012, s. 252–253; Karl & Bots 2012.) 

 

Vapaa- ja emulgoitunut vesi muodostavat kulumispartikkelien kanssa sekoittuessaan lietettä, 

joka kertyy herkästi toimintapinnoille ja aiheuttaa ei-toivottua kulumista. Lisäksi vesi 

huuhtoo voiteluaineista pois ruosteen- ja hapettumisenestoaineita. Yleisesti vesipitoisuuden 

mittaukseen käytetään yksikköä ppm tai mg/kg. (Lugt 2013, s. 304–305; Bloch & Geitner 

2012, s. 252–253; Karl & Bots 2012.) 

 

Lämpötilalla on merkittävä vaikutus öljyn vesipitoisuuteen. Vapaata vettä pääsee 

asettumaan toiminnallisille pinnoille vähemmän korkeammissa lämpötiloissa. Tämä johtuu 

siitä, että korkeammissa lämpötiloissa konsentraatioon vaadittava höyrystymispaine ja 

suhteellisen kosteuden määrä kasvavat, jolloin vapaan veden määrä öljyssä pienenee. 

Kuvassa 5 on esitetty lämpötilan vaikutusta öljyn kykyyn sitoa vapaata vettä, ja kuvassa 6 

lämpötilan vaiktus konsentroitumiseen vaadittavan höyrystymispaineen määrään. (Bloch & 

Geitner 2012, s. 252; Karl & Bots 2012.) 

 

 

Kuva 5. Lämpötilan vaikutus öljyn kykyyn sitoa itseensä vettä. Mitä enemmän öljy sitoo 

itseensä vettä, sen vähemmän vapaata vettä järjestelmässä on. (Muokattu Bloch & Geitner 

2012, s. 253). 
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Kuva 6. Öljyn lämpötilan vaiktus konsentroitumiseen vaadittavan höyrystymispaineen 

määrään, jossa korkeammissa lämpötiloissa vaadittava paine kasvaa (muokattu Karl & Bots 

2012). 

 

Öljyn vesipitoisuutta laskemalla voidaan tutkitusti pidentää laakerin elinikää. Laboratorio-

olosuhteissa laakereiden mitoitettua käyttöikää on saatu parannettua 240 % vähentämällä 

öljyn vesipitoisuutta 100 ppm:stä 25 ppm:iin. (Bloch & Geitner 2012, s. 256) 

Teollisuuskäytössä veden määrää ei kuitenkaan saada yleensä yhtä alhaiseksi, joten siellä 

vastaava mitoitettu käyttöiän pidennys voi olla 50–100 %. (Lugt 2013, s. 305; Karl & Bots 

2012.) 

 

Käyttötarkoituksesta ja yrityksestä riippuen öljyjen raja-arvot vaihtelevat. Joitakin suuntaa 

antavia arvoja pystytään kuitenkin antamaan standardien ja laakeritoimittajien suositusten 

perusteella. FAG:lla suositusarvo vesipitoisuuteen on 300 ppm normaaleilla voiteluöljyillä, 

kun taas SKF:llä vastaava lukema on 200 ppm. Kuvassa 7 on havainnollistettu 

vesipitoisuuden vaikutusta laakerin suhteelliseen elinikään. (Lugt 2013, s. 305; Karl & Bots 

2012.) 
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Kuva 7. Laakerin suhteellisen eliniän riippuvuus öljyn vesipitoisuudesta (muokattu 

Dinwiddie 2014). 

 

Vesipitoisuutta öljyssä voidaan mitata antureilta säännöllisen tiedonkeruun avulla tai 

lähettämällä säännöllisesti öljynäytteitä analysoitavaksi laboratorioihin. Yksi yleisimmistä 

laboratoriossa suoritettavista menetelmistä on titraukseen perustuva Karl Fischer-

menetelmä, joka pystyy mittaamaan hyvän eristyksen vuoksi tarkan vesipitoisuuden öljyssä. 

Muita menetelmiä vesipitoisuuksien mittaukseen ovat esimerkiksi infrapunaspektrometria 

FTIR (Fourier Transform Infrared spectroscopy) ja hienoseulonta. (Karl & Bots 2012; Bloch 

& Geitner 2012, s. 264.) 

 

Kosteusanturit mittaavat öljyn suhteellista kosteutta tai vapaita vesimolekyylejä öljyn 

sisällä. Sensorit perustuvat tavallisemmin kapasitiiviseen anturitekniikkaan, jossa anturi 

muodostuu erilaisista kerroksista. Ensimmäinen elektrodi-kerros toimii kontaktikerroksena 

ja päästää kosteuden läpi alempana olevalle kosteuteen reagoivalle polymeerille. Polymeerin 

sähköiset ominaisuudet mukautuvat kosteuden mukaan, jolloin polymeerin alle asetetun 

vastaelektrodin avulla voidaan mitata kosteus. Kuvassa 8 on esitetty tavallisen kosteus-

sensorin rakenne ja toimintaperiaate. (Karl & Bots 2012.) 
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Kuva 8. Kosteusanturi ja sen toiminta (muokattu Karl & Bots 2012). 

 

2.1.2 Öljyn puhtaus ja partikkelilaskurit 

Tässä tutkimuksessa keskitytään kulumispartikkelien seurannan sekä partikkelilaskureiden 

esittelyyn. Molemmat menetelmät tarkastelevat laakerin voitelujärjestelmässä liikkuvia 

partikkeleita, mutta eroavat kuienkin toisistaan toteutustavan puolesta. Partikkelilaskuri 

mittaa ainoastaan anturin läpi kulkevien partikkelien määrää ottamatta kantaa niiden 

kemialliseen koostumukseen. Partikkelien seuranta perustuu öljynäytteen analysointiin 

laboratorio-olosuhteissa, jolloin pystytään tarkasti erittelemään partikkelien koko ja 

kemiallinen koostumus.  (Stamboliska et al. 2015, s. 15; Bloch & Geitner 2012, s. 272.) 

 

Kulumispartikkelit syntyvät kulumisreaktion tuloksena esimerkiksi laakerien 

kosketuspintojen hankauksesta. Tavallisesti kulumispartikkelien yhteydessä tarkastellaan 

myös partikkelilaskurien muodostamia trendejä. Jos trendeissä havaitaan suuria nousuja 

lyhyellä aikavälillä, voidaan öljylle tehdä kulumispartikkelien tarkastelu. Laboratorioon 

voidaan lähettää esimerkiksi öljysuodatin (suodatinanalyysi) tai muuten öljystä kerätty näyte 

analysoitavaksi. (Bloch & Geitner 2012, s. 272.) 

 

Visuaalisen tarkastelun avulla kulumispartikkelien muoto ja koko pystytään analysoimaan, 

jolloin on mahdollista tunnistaa, millaisesta kulumisesta on kyse. Metallipartikkelin terävä 
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lastumainen muoto viittaa suoraan esimerkiksi leikkaus- tai hankauskulumiseen. 

Partikkeleiden visuaalisen tarkastelun avulla on myös mahdollista tunnistaa ulkoisesti 

järjestelmään kulkeutuneet epäpuhtaudet; esimerkiksi hitsausroiskeet, hiekka ja pöly. 

(Stamboliska et al. 2015, s. 15; Wang & Wang 2013, s. 96–97; Bloch & Geitner 2012, s. 

277.)  

 

Partikkelilaskuri mittaa anturin läpi kulkevien metalli- ja ei-metallipartikkelien määrää. 

Reaaliaikaisen partikkelilaskurin toiminta perustuu anturiin, joka mittaa läpikulkevista 

partikkeleista johtuvaa magneettivuon muutosta. Anturissa olevien käämien läpi kulkevat 

partikkelit muuttavat magneettivuota, jolloin partikkeli voidaan tunnistaa. Partikkelilaskuri 

nollataan vasta silloin, kun järjestelmään vaihdetaan uusi laakeri. Näin pystytään näkemään, 

paljonko järjestelmässä on jo ennestään kertyneenä kulumispartikkeleita.  Partikkelilaskuri-

anturin toimintaperiaate on esitetty kuvassa 9. (Stamboliska et al. 2015, s. 15.) 

 

 

Kuva 9. Partikkelilaskuri-anturin toiminta havainnollistettuna (mukaillen ABB 2016). 

 

Vaikka voitelujärjestelmistä löytyy suodatus, pääsee kiertoon silti kertymään partikkeleita 

ja muita epäpuhtauksia. Tämä on yksi syy sille, miksi öljyt tulee vaihtaa järjestelmään 

säännöllisin väliajoin. Komponentin sisäänajovaiheessa partikkelikertymien määrä anturien 

läpi nousee aluksi jyrkästi. Tämä johtuu siitä, että kontaktipinnoilla on aina ennen 

käyttöönottoa jonkin verran epätasaisuuksia ennen kuin osat hioutuvat yhteensopiviksi.  
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Ajan myötä kuluminen ja partikkelien määrät tasaantuvat. Jos partikkeleita kertyy liikaa 

voitelujärjestelmään, laakerin kuluminen nopeutuu ja sen elinikä lyhenee. Kuvasta 10 

voidaan nähdä partikkelimäärän vaikutus laakerin kulumiseen. (Wang & Wang 2013, s. 96–

97; Bloch & Geitner 2012, s. 274–275.) 

 

 

Kuva 10. Partikkelien määrän vaikutus laakerin kulumiseen mukaan lukien öljynvaihdot, 

jossa liian suuri partikkelien määrä kiihdyttää kulumista irroittaen yhä lisää partikkeleita 

(mukaillen Bloch & Geitner 2012, s. 277).  

 

2.1.3 Öljyn puhtausluokka 

ISO 4406 standardi pyrkii helpottamaan öljyn partikkelipitoisuuksien laskentaa ja vertailua. 

Standardissa partikkelipitoisuudet jaetaan luokkiin eli ISO-koodeihin, jossa yhden koodin 

kasvu tarkoittaa käytännössä näytteen partikkelimäärän kaksinkertaistumista (logaritminen 

taulukko). Koska ISO 4406 on kansainvälisesti tunnustettu standardi, se kelpaa vaaditun 

puhtausasteen määrittämiseen eri voitelujärjestelmissä. (ISO 4406 1999, s. 3–4; Jensen 

2016, s. 22–23.) 

 

ISO 4406 standardissa partikkelien viitekoot ovat yleisesti 14 µm, 6 µm ja 4 µm 

automaattisen partikkelilaskurin takia. Äkilliset hajoamiset öljyjärjestelmissä johtuvat 

suurista partikkeleista (>14 µm) ja hitaammin järjestelmää kuluttavat asteittain pienet (4-6 

µm) partikkelit. Tämän takia viitekoiksi onkin valittu edellä mainitut luokat. Jos partikkeleja 

lasketaan manuaalisesti mikroskoopin avulla, ovat viitekoot 2 µm, 5 µm ja 15 µm. (ISO 

4406 1999, s. 3–4; Jensen 2016, s. 22–23.) 
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Puhtausluokka esitetään muodossa x1/x2/x3, jossa ensimmäisen sarakkeen numero edustaa 

≥4 µm, toisen sarakkeen numero ≥6 µm ja kolmannen sarakkeen ≥14 µm kokoisia 

partikkeleita. Kun öljynäytteestä saadaan tietoon kunkin partikkeliluokan määrät, katsotaan 

taulukosta mille välille arvot sijoittuvat. Sen jälkeen voidaan muodostaa ISO-puhtausluokka. 

Tavallisesti analysointi tapahtuu laboratorio-olosuhteissa voitelujärjestelmästä otetusta 

näytteestä, mutta myös suoraan voitelujärjestelmään liitettyjä antureita voidaan käyttää.  

Kuvassa 11 on havainnollistettu ISO puhtausluokkataulukon käyttöä. (ISO 4406 1999, s. 3–

4; Jensen 2016, s. 22–23.) 

 

 

Kuva 11. Esimerkki ISO luokittelutaulukon käytöstä (muokattu Jensen 2016, s. 23). 

 

2.2 Tilastollinen lähestyminen kunnonvalvonnassa 

Koneiden kuntoon perustuvassa kunnossapidossa avulla laitteiden nykyisestä kunnosta 

saadaan tietoa keräämällä mittausdataa tärkeimmistä mitattavista parametreista. 

Perusajatuksena on tehdä tarvittaessa laitteeseen tai komponenttiin korjaavia toimenpiteitä, 

vaikkei sillä hetkellä mikään ole varsinaisesti rikki. Laitteeseen on usein määritelty 

toiminnalliset raja-arvot, joiden sisällä sen tulisi toimia ilman häiriöitä. Epänormaali 

käyttäytyminen huomataan, jos ennalta määritellyt raja-arvot ylittyvät. Usein laitteiden 
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kuntoa seurataan pidemmällä aikavälillä (kuukausia tai vuosia), jolloin vikaantumisiin 

voidaan puuttua jo ennen raja-arvojen ylittymistä. Pidemmällä aikavälillä mitattuja 

parametrien vaihteluita arvollisesti esitettynä kutsutaan trendeiksi. (Stamboliska et al. 2015 

s. 15–16.) 

 

Toiminnalliset raja-arvot määritellään komponentille tai laitteelle aikaisempiin kokemuksiin 

ja trendihistoriaan perustuen. Lisäksi määrittelyssä huomioidaan myös laitteen turvallisuus- 

ja kestävyysnäkökulmat. Trendit voidaan esittää kuvaajina, joista käy visuaalisesti ilmi 

parametrien arvojen vaihtelu ja määrätyt hälytysrajat. Parhaimmissa tapauksissa, jos 

mittausdataa on kertynyt monesta eri laitteesta pitkällä aikavälillä, voidaan alkava 

vikaantuminen huomata trendikuvaajasta jo aikaisessa vaiheessa ja reagoida siihen. Kuvassa 

12 on esitetty esimerkki laakerin värähtelyn trendi-kuvaajasta. (Stamboliska et al. 2015, s. 

16.) 

 

 

Kuva 12. Tyypillinen laakerin värähtelyn trendi-kuvaaja, jossa on hälytys- ja huomioraja 

(muokattu Willets et al.). 

 

Tilastollisia menetelmiä käytetään hyödyksi useissa kunnonvalvonnan hälytysrajojen 

määrittelyssä. Trendihistorian pohjalta voidaan määritellä hälytysrajat muuttujille 

perinteisen keskihajonnan σ avulla. Tavallisimmin varoitus- ja hälytysrajat lasketaan 

lisäämällä tai vähentämällä 2-3 σ:n arvoa muuttujien arvojen keskiarvosta. Nämä 

menetelmät toimivat yleisesti hyvin, jos prosessin tilaa pysyy vakaana. (Isermann 2011, s. 

26; Willets et al.) 

 

σ =  √∑(𝑥𝑖−𝑥𝑘)
2

𝑛−1
                                                    (1) 
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Yhtälössä 1 esitetään keskihajonnan peruskaava, jossa xi tarkoittaa tarkasteltavan 

mittauspisteen arvoa, xk keskiarvoa, ja n mittauspisteiden lukumäärää. Mittauspisteitä olisi 

hyvä olla vähintään 30 riittävän tarkkuuden ja luotettavuuden saavuttamiseksi. Reunaehtona 

tällaiselle tarkastelulle on mittausaineiston normaalijakautuneisuus, joka saattaa rajoittaa 

joidenkin analysointimenetelmien käytännön toteutusta. (Isermann 2011, s. 26; Ling.) 

 

Esimerkki keskihajonnan käytöstä: Jos mittausdatan arvo pysyy yhden keskihajonnan arvon 

sisällä koko otannan keskiarvosta, voidaan arvoa pitää normaalina. Jos arvo ylittää selvästi 

yhden, mutta pysyy kahden keskihajonnan arvon sisällä, voidaan arvoa pitää varoittavana 

tai raportoitavan arvoisena. Jos arvo ylittää kaksi keskihajonnan arvoa, se voidaan määritellä 

kriittiseksi hälytysrajaksi. Teollisuudessa tällaista menetelmää käytetään paljon öljyjen 

partikkelilaskurien ja vesipitoisuuksien hälytysrajojen määrittelemisessä. Käyttökohteesta 

riippuen varoitus- ja hälytysrajoja muokataan omiin tarpeisiin sopivaksi. (Totten 2011, s. 

252: Ling.) 

 

2.3 Kunnonvalvontadatan soveltaminen muuttuvissa käyttöolosuhteissa 

Tehokkaan kunnonvalvontajärjestelmän tulisi pystyä toimimaan muuttuvien 

käyttöolosuhteiden alaisena, jossa erilaiset häiriötekijät saattavat muuttaa trendien 

käyttäytymistä. On olemassa erilaisia tapoja, joilla järjestelmä pystyy mukautumaan 

muuttuvien trendien mittausdatan mukana, sekä ennustamaan seuraavia mittaustuloksia. 

Yksinkertainen menetelmä mittaustulosten ennustamiseen on lineaarinen projektio, jossa 

ennustettu arvo saadaan käyrästä y, joka sisältää kulmakertoimen m, ja trendin arvon b 

(Isermann 2011, s. 13–14; Willets et al.) 

 

𝑦 = 𝑚(𝑥 + 𝑥′) + 𝑏                                                            (2) 

 

         𝑚 =
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥 ∑ 𝑦)

𝑛 ∑(𝑥2)−(∑ 𝑥)2                                                (3) 

 

          𝑏 =  
(∑ 𝑦 ∑(𝑥2))−(∑ 𝑥 ∑ 𝑥𝑦)

𝑛 ∑(𝑥2)−(∑ 𝑥)2                                             (4) 

 

Yhtälöissä 2, 3 ja 4, x tarkoittaa aikaa tai päivämäärän arvoa trendissä, y on trendin arvo y-

akselilla ja n mittauspisteiden lukumäärää. Yhtälössä 1 𝑥′ tarkoittaa päivämäärän 

projektiota. Tällaista tilastollista menetelmää voidaan hyödyntää hyvin esimerkiksi 
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partikkelilaskurien tapauksessa, jossa kertymät ovat säännöllisiä ja hyvin ennakoitavissa. Jos 

riippuvuudet ovat lineaarisia, edellä mainitut menetelmät ovat relevantteja. Muussa 

tapauksessa riippuvuuksien tutkiminen vaatii muiden menetelmien soveltamista. Kuvassa 

13 on havainnollistettu lineaarista projektiota, jossa on sovitettu käyriä raakaan 

mittausdataan erilaisilla x:n projektioilla. (Isermann 2011, s. 25–26; Willets et al.) 

 

 

Kuva 13. Erilaisia lineaarisia sovituksia raakadataan eri x:n projetkioilla (muokattu Willets 

et al.). 

 

Mitattavien signaalien välisiä riippuvuuksia on mahdollista tutkia korrelaatiokertoimien 

avulla varsinkin silloin, jos mittausdatasta voidaan piirtää lineaarinen trendikuvaaja. Kun 

korrelaatio signaalien välillä on voimakasta, voidaan toisen signaalin arvosta päätellä ja 

ennustaa toisen signaalin arvoja tietyllä tarkkuudella.  Jos korrelaatio on heikkoa, ei 

signaalien välillä todennäköisesti ole lineaarista riippuvuutta. (Setchi & Jordanov 2010, s. 

413; KvantiMOTV.) 

 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin on yksi yleisimmin korrelaation kuvaamiseen 

käytetty tunnusluku. Matemaattisen kaavan avulla, signaaliparien välille saadaan kerroin, 

joka vaihtelee -1.0 ja 1.0 lukuarvon välillä. Mitä lähemmäs lukuarvoa 1.0 päästään, sitä 

voimakkaampaa on korrelaatio signaalien välillä. Kun lukuarvo on lähellä nollaa, on 

signaalien riippuvuus vähäistä. Käytännössä lukuarvo poikkeaa aina hieman nollasta. 

(Setchi & Jordanov 2010, s. 413; KvantiMOTV.) 
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Korrelaatiokerroin ei usein pelkästään itse riitä selittämään signaalien välisiä riippuvuuksia, 

vaan sitä käytetään tilastolliseen arviointiin, jossa usein analysoidaan myös signaalien 

hajontaa ja trendikuvaajia. Joissakin tapauksissa voidaan käyttää myös korrelaatiokertoimen 

neliön lukuarvoa. Tämä neliön lukuarvo kerrotaan 100:lla ja saadaan % -luku, joka toimii 

korrelaatiokertoimen selitysasteena eli kertoo kuinka suuri osa ilmiöstä voidaan selittää 

muuttujan avulla.   (Setchi & Jordanov 2010, s. 413; KvantiMOTV.) 

 

Signaaleilla voi olla myös negatiivista riippuvuutta. Esimerkiksi öljyn vesipitoisuus ja 

lämpötila ovat todistetusti negatiivisesti korreloivia signaaleja. Kun lämpötila kasvaa, 

vesipitoisuus öljyssä pienenee ja päinvastoin. Mitä lähemmäs arvoa -1.0 päästään, sen 

voimakkaammin signaalien välillä esiintyy negatiivista lineaarista riippuvuutta. Kuvassa 14 

on havainnollistettu Pearsonin korrelaation matemaattinen kaava, sekä arvojen 

tulkintataulukko. (Setchi & Jordanov 2010, s. 413; KvantiMOTV.) 

 

 
Kuva 14. Pearsonin korrelaatiokertoimen kaava ja sen arvojen tulkintataulukko (muokattu 

Setchi & Jordanov 2010, s. 413). 
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Kirjallisuuskatsauksen perusteella kriittisten signaalien vaikuksista laakerin suhteelliseen 

elinikään saatiin merkittävää taustatietoa triangulaatiota varten. Vesipitoisuus öljyssä on 

kirjallisuudesta löytyvien lähteiden perusteella tarkastelluista signaaleista kriittisin, sillä se 

voi vaikuttaa laakerin elinikään lyhyellä kuukausien aikavälillä. Öljyn seassa olevien 

partikkelien vaikutus laakerin suhteelliseen elinikään lähteiden perusteella saattaa näkyä 

vasta vuosien kuluttua, sillä niiden kertymät ovat usein hitaita. Nämä edellämainitut 

löydökset antoivat suuntaviivoja kriittisten signaalien tunnistamiseen ja 

riskinumeroanalyysin toteuttamiseen. Sen lisäksi kirjallisuudesta löytyi taustatietoa 

hälytysrajojen laatimiselle ja signaalien välisien riippuvuuksien tunnistamiselle, jota 

voidaan hyödyntää triangulaation viimeisessä vaiheessa.    
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3 KUNNONVALVONTADATAN KERÄYS (CASE STUDY) 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi kohdeyrityksen ja siellä toimivan kunnonvalvontayksikön 

toiminta. Sen lisäksi esitellään ruoripotkurijärjestelmä, sen rakenne ja siihen liittyvät 

kunnonvalvontasignaalit, joihin tutkimuksessa paneudutaan. Suurin osa tässä kappaleessa 

esitetyistä tiedoista perustuvat kohdeyrityksen sisäiseltä Customer Support verkkolevyltä 

saatavaan materiaaliin, jotka ovat ainoastaan sen työntekijöiden saatavilla. 

Luottamuksellisista syistä tutkimuksessa esiintyvien tietojen yksityiskohtia on rajattu 

esitettäväksi yleisellä tasolla. 

 

3.1 Case-yrityksen esittely 

ABB Marine and Ports on ABB:n globaalissa yrityskonsernissa toimiva meriteollisuuden 

ratkaisuihin keskittyvä yksikkö. Toimintaa ABB Marine and Ports:lla on toimintaa 20 eri 

maasta ja se työllistää maailmanlaajuisesti noin 1700 työntekijää. Suomen yksikkö toimii 

Helsingin Vuosaaren satama-alueella työllistäen noin 450 työntekijää. Marine and Ports 

tarjoaa meriteollisuudelle ratkaisuja potkuri-, sähkö- ja ohjausjärjestelmiin, 

kunnonvalvontaan, sekä energiatehokkuuteen liittyvissä asioissa. Kuvassa 15 on esitetty 

ABB Marine and Portsin tarjoamia palveluita tuotteen elinkaaren eri vaiheissa. 

 

 

Kuva 15. ABB Marine and Portsin tarjoamat palvelut ja niiden merkitys liikevaihdollisesti 

tuotteen elinkaaren aikana (mukaillen ABB 2016). 
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ABB Marine and Portsin sisäinen yksikkö, jonka tarpeisiin tutkimus vastaa, on tarkemmin 

nimeltään Condition Monitoring and Realiability Services (CMRS). Yksikön sisällä 

analysoidaan ruoripotkurijärjestelmiä ja niiden toimintavarmuutta säännöllisesti laivoilta 

kerättyyn kunnonvalvontadataan perustuen. Aluksille raportoidaan säännöllisesti 

ruoripotkurilaitteen tilasta. Kuvassa 16 on esitetty kunnonvalvontayksikön toimintaa ja 

kommunikointia laivojen kanssa. 

 

 

Kuva 16. Kunnonvalvontayksikön toiminta ja kommunikointi laivojen kanssa. 

 

Lähetettävät raportit sisältävät ruoripotkurijärjestelmän laakereiden öljynäytteiden, 

värähtelyjen sekä partikkelilaskurin analyysit. Sen lisäksi laakereita tarkastellaan 

endoskoopin avulla visuaalisesti säännöllisin väliajoin. Komponenttien kuntoa on arvioitu 

myös akustisen emissio-mittauksen avulla. Kuvassa 17 on esitetty selkeämmin laivoilta 

kerättävä mittausdata ja siitä laadittavat raportit. 
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Kuva 17. Aluksilta kerättävä ja analysoitava mittausdata havainnollistettuna. 

 

Kunnonvalvontaraporteissa noudatetaan liikennevalo-periaatetta, jossa komponentin tilaa 

kuvastaa vihreä, keltainen tai punainen väri. Vihreä väri kertoo, ettei mittaussuureissa ole 

havaittu poikkeamia. Kun kerätyn mittausdatan hälytysrajat ylittyvät eli laakerin tila menee 

keltaiselle tai punaiselle alueelle, aletaan laivoille ohjeistamaan jatkotoimenpiteitä. 

Taulukossa 3 on esitetty esimerkki liikennevalo-menetelmästä öljyn vesipitoisuuden osalta.  

 

Taulukko 3. Liikennevalo-periaate kunnonvalvonnassa, esimerkkinä öljyn vesipitoisuus. 

Värikoodi Värikoodin selitys 
Öljyn vesipitoisuus 

Hälytysrajat 

Punainen Varoitus! > 500 ppm   > 0,050 % 

Keltainen Huomio! > 200 ppm   > 0,020 % 

Vihreä Normaali < 200 ppm   < 0,020 % 

 

3.2 Ruoripotkurilaitteen esittely 

Ruoripotkurilaite tunnetaan ABB Marine and Ports yhtiössä ja muualla maailmassa 

tarkemmin rekisteröidyllä tavaramerkillä Azipod®. Näitä ruoripotkurilaitteita on kehitetty 

Datasta 
kootut 

raportit + 
analyysi

Öljyanalyysit

Värähtelyraportti

Partikkelilaskurit

Visuaalinen 
tarkastelu 

(Boroscopy)

Akustinen Emissio 
(Acoustic 
Emission)
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vuodesta 1987 asti ja ensimmäinen potkuri asennettiin laivaan jo vuonna 1990. Nykyisin 

ruorupotkurilaitteita on käytössä noin 20 erilaisessa aluksessa; esimerkiksi suurissa 

risteilyaluksissa, jäänmurtajissa, öljytankkereissa, sekä öljynporauslautoissa. Kuvassa 18 on 

esitetty erimallisia ABB Marine and Portsin valmistamia ruoripotkurilaitteita. 

 

 

Kuva 18. Erimallisia ruoripotkurilaitteita (ABB 2016). 

 

Ruoripotkurilaite on sähkömoottorilla toimiva vaihteeton ja kääntyvä, joka on asennettu 

laivan runkoon ulkopuolisesti. Tarkasteltavia laakereita ruoripotkurilaitteessa ovat potkuri- 

(Propeller/Drive End) ja painelaakeri (Thrust/Non-Drive End). Laakerit on yleensä nimetty 

raporteissa ja dokumenteissa DE- ja NDE-laakereiksi. Kääntölaitteisto on toteutettu joko 

hydraulisesti tai sähköisesti, sisältäen myös oman laakerointijärjestelmän. 

Ruoripotkurilaitteiden tehokkuudet vaihtelevat 1.5 MW:sta 22 MW: iin. Kuvassa 19 on 

havainnollistettu ruoripotkurilaitteen perusrakenne. 
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Kuva 19. Ruoripotkurilaitteen rakenne havainnollistettuna (ABB 2016). 

 

Ruoripotkurilaite tarjoaa monenlaisia etuuksia perinteisiin potkurijärjestelmiin verrattuna: 

Kompaktin rakenteensa ansiosta ruoripotkurilaite säästää tilaa ja vähentää painoa laivassa, 

sillä perinteiset potkurijärjestelmät on toteutettu mekaanisesti vaihteistojen ja pitkän 

akselilinjan avulla. Laakereita perinteisessä järjestelmässä voi olla 10 ja vaihteistoja 1-2 

kappaletta. Ruoripotkurilaitteessa ei ole vaihteistoa, joka parantaa laitteen hyötysuhdetta. 

Sähkömoottorin vääntö saadaan valjastettua heti käyttöön, mikä hyödyttää varsinkin 

jäänmurtajia. 

 

Ruoripotkurilaite on perinteistä potkurijärjestelmää huoltovapaampi, sillä kuluvia osia 

löytyy vähemmän. Ruoripotkurilaitteen käänneltävyys mahdollistaa laivaan hyvät ohjaus-

ominaisuudet, jolloin laivaa voidaan ajaa kapeammissakin väylissä, kun taas perinteisessä 

potkurijärjestelmässä tarvitaan hinausapua erilliseltä alukselta. Ohjausominaisuuksien ja 

sähkömoottorin korkean hyötysuhteen (97 %) ansiosta laivoilla voidaan saavuttaa 

merkittäviä polttoainesäästöjä perinteiseen toteutustapaan verrattuna. Kuvassa 20 on 

havainnollistettu perinteisen potkurijärjestelmän ja ruoripotkurilaitteen eroja, josta voidaan 

huomata, paljonko tilaa ruoripotkurilaite säästää perinteiseen järjestelmään verrattuna. 
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Kuva 20. Azipod-ruoripotkurilaite (alempi kuva) verrattuna perinteiseen potkurilaitteistoon 

(ylempi kuva) (ABB 2016). 

 

3.3 Kunnonvalvontadatan esittely  

Esiteltävään kunnonvalvontadataan on kerätty kohdeyrityksen kunnonvalvontayksikön 

kanssa merkittävimmät signaalit, joiden avulla kunnonvalvontaa on mahdollista tehostaa. 

Jokaisesta signaalista löytyy erikseen DE- ja NDE-laakerille oma mittausdata. Näistä 

mittaussuureista yhdistetään automaattiraportointipohjaan muuttujat, joita on järkevä 

tarkastelella toistensa suhteen. Taulukossa 4 esitellään lyhyesti laivakohtaisen tietokannan 

sisältämät signaalit, joita mahdollista tarkastella Azipodin laakerien kunnonvalvonnassa. 

 

Taulukko 4. Tarkasteltavia signaaleja ja niiden selitykset.  

Signaalin nimi ja yksikkö Selitys 

Oil Metal Fe Particles [kpl] Anturin läpi kulkevien 

rautametallipartikkelit öljynkierrossa. 

Oil Metal nFe Particles [kpl] Anturin läpi kulkevien ei-

rautametallipartikkelit öljynkierrossa. 

Oil Particle 4 [ISO CODES] 

Oil Particle 6 [ISO CODES] 

Oil Particle 14 [ISO CODES] 

Partikkelit, 4 µm, 6 µm, ja 14 µm, perustuen 

ISO-4406 Cleanliness Rating-Standardiin. 

Water Content in oil [%] Öljyn vesipitoisuus, Online mittaus 

kapasitiivisten anturien avulla.    
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Taulukko 4 jatkuu. Tarkasteltavia signaaleja ja niiden selitykset. 

Oil Flow [l/min] Öljyn virtausnopeus 

Oil Supply Pressure [bar] Öljyn syöttöpaine 

Propulsion Motor Power [MW] Propulsio-sähkömoottorin syöttöteho 

Speed PCU [rpm] Azipodin roottorin pyörimisnopeus. 

Cooling air Humidity [%] Jäähdytysilman suhteellinen kosteus 

Cooling air Inlet Temp [ºC]  Jäähdytysilman sisääntulolämpötila 

Oil Temperature after Cooler [ºC] Öljyn lämpötila jäähdyttimen jälkeen 

Radial Bearing Frame Temperature [ºC] Laakerikehän lämpötila (Radiaalilaakeri) 

Axial Bearing Pad Temperature [ºC] Laakeritason lämpötila (Aksiaalilaakeri) 

Steering Angle [astetta] Azipodin ohjauskulma, eli Azipodin 

akselilinjan ja laivan köli-linjan välinen 

kulma. 

 

3.4 Automaattinen kuukausiraportti 

Automaattisessa kuukausiraportissa esitetään nykyisien raportoitavien signaalien lisäksi 

myös trendikuvaajat, joista voi nähdä tarkemmin mittausdatan käyttäytymistä sekä laitteen 

tilan kehittymistä. Automaattiraportti on suunniteltu tehtäväksi kerran kuukaudessa, jolloin 

raportissa olisi hyvä esittää trendikuvaaja ainakin kahden kuukauden ajalta. 

Raportointipohjaan on käytännössä mahdollista sisällyttää mitä tahansa laivalta saatavia 

signaaleja.  

 

3.5 Tutkimuksen eteneminen 

Tarkasteltavat alukset valittiin sen perusteella, että niistä on kertynyt mittausdataa ainakin 

kolmen kuukauden ajanjaksoilta ja ne löytyvät kohdeyritykseen laaditusta laivakohtaisesta 

tietokannasta. Ylläolevien kriteereiden perusteella tietokannasta valittiin seitsemän alusta 

tarkasteluun. Datan käsittelyyn jouduttiin hakemaan uudenlaisia ratkaisuja, sillä 

vakiintunutta tapaa ei tähän asti ole vielä ollut.  

 

Aluksi mittausdatalle yritettiin luoda laivakohtaisen tietokannan sisällä erilaisia 

suodatusehtoja, mutta se osoittautui hankalaksi, sillä kunnonvalvontatiimillä ei ollut tähän 

tehtävään aikaisempaa osaamista. Lähdettiin tutkimaan, onko laivakohtaiseen tietokantaan 

mahdollista luoda suodatusehtoja tietokannan ulkopuolella. Huomattiin, että 



37 

 

laivakohtaisesta tietokannasta on mahdollista tuoda mittausdataa tarvittaessa MAT-

tiedostomuodossa.  

 

Signaalien analysointia ja suodatusehtojen luontia varten käyttöön valittiin MATLAB-

ohjelmisto. MATLAB oli työntekijöille sekä tutkijalle jo ennestään tuttu ja sen käyttäminen 

suoraviivaisempaa laivakohtaisen tietokannan sisäiseen koodaamiseen verrattuna. 

Tietokannasta lähdettiin tuomaan analysoitavaksi MATLAB:iin haastattelujen perusteella 

valittuja signaalipareja, joita olivat öljyn vesipitoisuus ja lämpötila, sekä 

metallipartikkelilaskurit ja propulsioteho. 

 

MATLAB-koodista tehtiin aluksi sellainen, että se latasi tietokannasta tulleet MAT-tiedostot 

koneelle, poimi signaalien nimet ja piirsi niistä kuvaajat. Ongelmaksi muodostuivat 

kuitenkin laivojen välillä olevat erot signaalien mittausväleissä ja - tiheydessä. Koodia 

kehitettiin eteenpäin siten, että se pystyi lukemaan eripituisia mittausdatapaketteja ja 

yhdistämään ne yhtenäiseksi kuvaajaksi. Kuvissa 21 ja 22 on esitetty kahden eri 

signaaliparin esimerkkikuvaajat. Näiden signaaliparien näytteenottotiheydet ja aikaleimat 

poikkeavat täysin toisistaan. 

 

 

Kuva 21. Öljyn vesipitoisuus ja lämpötila kuvaaja, jonka näytteenottotiheys ja aikaleimat 

poikkeavat metallipartikkelisignaalista. 
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Kuva 22. Metallipartikkelit ja propulsioteho kuvaaja, jonka näytteenottotiheys ja aikaleimat 

poikkeavat vesipitoisuus-signaalista. 

 

Riskilukuanalyysint avulla kriittisimmiksi signaaleiksi valikoituivat öljyn vesipitoisuus ja 

öljyssä olevien metallipartikkelien määrä. Öljyn vesipitoisuuden vakavuusaste S on arvioitu 

tasolle 4, sillä sen vaikutukset ovat pieninäkin nousuina kriittisiä laakerille. O kuvaa tässä 

tapauksessa kohonneen veisipitoisuuden esiintymistodennäköisyyttä, kun suodattimia ei ole 

käytössä. D kuvaa taas havaitsemisen epävarmuutta. 

 

Metallipartikkeleissa vakavuusaste on arvioitu pienemmäksi, sillä partikkelien vaikutukset 

eivät ole komponentille yhtä kriittisiä vesipitoisuuteen verrattuna. Partikkelit aiheuttavat 

ongelmia tavallisesti pidemmällä aikavälillä. Esiintymistodennäköisyys ja havaitsemisen 

epävarmuus ovat kuitenkin samalla tasolla vesipitoisuuden kanssa. Molempien signaalien 

tapauksessa suodatusehtojen luonnin jälkeen esiintymistodennäköisyyttä ja havaittavuuden 

epävarmuutta on mahdollista pienentää. Taulukossa 5 on arvitoitu riskilukuanalyysin avulla 

signaalien RPN-arvoja suodatinehtojen kanssa ja ilman. 
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Taulukko 5. Riskilukuanalyysi sovellettuna laakereiden kriittisille signaaleille ja toiminnan 

tehostamispotentiaali. 

S = vakavuusaste 

O = esiintymistodennäköisyys 

D = havaitsemisen epävarmuus 

Signaali S O D RPN1 Parannukset S O D RPN2 

Öljyn 

vesipitoisuus 

4 4 4 64 Suodatusehdot, 

smart-Alarmsit 

4 3 3 36 

 

Toiminta tehostuu korjaustoimenpiteiden myötä [%] 

 

43,75 % 

Signaali S O D RPN1 Parannukset S O D RPN2 

Metallipartikkelit 3 4 4 48 Suodatusehdot, 

smart-Alarmsit 

4 3 2 24 

 

Toiminta tehostuu parannusten myötä [%] 

 

 

50,00 % 

 

3.6 Tutkimuksen tulokset 

Tulokset jaetaan kahteen eri osa-alueeseen. Ensimmäinen osa-alue liittyy tämänhetkiseen 

kuukausiraportoinnin kehittämiseen, jossa päätetään raporteissa oleva sisältö signaalien, 

aikavälien ja tiedon esittämisen osalta. Toinen osa-alue käsittelee varsinaisten hälytysrajojen 

kehittämistä, jossa tämän tutkimuksen tarkasteltaville signaaleille muodostetaan sellaiset 

hälytysrajat ja suodatusehdot, että signaalin herkkyys ei tarkastelussa katoa. 

  

3.6.1 Delfoi-haastattelun tulokset 

Ensimmäisen haastattelukierroksen jälkeen kunnonvalvontayksikön tiedonkäsittelyn 

rutiineista ja käyttöolosuhteista laivoilla saatiin taustatietoa. Turhia hälytyksiä oli kaikkien 

asiantuntijoiden mukaan esiintynyt kuluneen vuoden aikana kymmeniä ja useissa 

valvottavissa signaaleissa epäluotettavuutta.  Asiantuntijat määrittelivät epäluotettavuuden 

siten, että aluksilta tulevien signaalien mittausdatassa on katkoksia tai se puuttuu kokonaan. 

Lisäksi haastatteluissa tuli ilmi, että anturit näyttävät poikkeuksellisen suurta hajontaa, 

varsinkin metallipartikkelisignaalien tapauksissa. 
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Kaikki asiantuntijat kertoivat, että hälytyksen ilmetessä tutkitaan läpi säännöllisesti aluksilta 

saatavat laboratoriotulosten raportit, laivakohtaisissa tietokannoissa oleva mittausdata 

etäyhteyden avulla ja muut aluksilta saatavat raportit. Haastattelusta voitiin myös päätellä, 

että tutkimusta tehdään pääosin manuaalisesti: Laivalta saatua laakereiden mittausdataa 

verrataan laboratoriotuloksiin, sekä aikaisempaan trendihistoriaan. Näistä haastattelusta 

saaduista vastauksista voitiin tehdä sellainen johtopäätös, että aikaisemmin mainittu 

signaalien epäluotettavuus pakottaa tarkastelemaan hälytystä useasta eri näkökulmasta. 

 

Ensimmäisen kierroksen aikana asiantuntijat esittivät erilaisia ideoita laakereille kriittisten 

signaalien toimivasta suodatustavasta. Kaikki asiantuntijat painottivat laakerin 

trendihistoriaan perustuvaa vertailevaa tutkimusta. Kaikkien asiantuntijoiden vastauksissa 

esille nuosi esimerkiksi öljyn vesipitoisuus-signaali. Jos sen arvo on lähes aina ollut 40 

yksikköä ja nousee yllättäen 50 yksikköön, voidaan nousu tutkia, vaikka itse hälytysraja ei 

ylittyisi. Muita haastattelussa heränneitä ideoita laakerin signaalien suodattamiseen olivat 

antureilta tulevan virhekoodin tutkiminen, mittauksissa esiintyvien nousupiikkien välien 

vertailu ja usean muuttujan käyttäytymisen seuranta (käyttöolosuhteet). 

 

Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että kuukausiraporteista tulisi löytyä vähintään 

laakereille kriittiset signaalit, joita ovat metallipartikkelimittaukset, värähtely, öljyn 

vesipitoisuus ja -lämpötilat. Muita mainittuja signaaleja olivat ensimmäisen kierroksen 

jälkeen myös käyttöolosuhteet; kuten propulsioteho, pyörimisnopeus ja ruoripotkurilaitteen 

käyttökulma. Esille nousseista vastauksista voitiin päätellä, että tulevaisuudessa laakereiden 

kunnonvalvontaan tulisi sisällyttää mukaan myös akselitiivisteiden kunnonvalvonta. 

Asiantuntijat esittivät että akselitiivisteistä mitattavia signaaleja olisivat esimerkiksi 

akselitiivisteiden paineet, öljypinnan korkeus, öljynvirtaus, sekä öljypumppuihin liittyvät 

ominaisuudet. 

 

Kuukausiraporttien trendikuvaajiin liittyvissä näkökohdissa esiintyi ensimmäisen 

haastattelukierroksen jälkeen, poikkeavia mielipiteitä asiantuntijoiden keskuudessa. Kaksi 

asiantuntijaa esitti että, kuukausiraportin trendikuvaajissa olisi hyvä esittää sellaisia 

signaaleja, joista käyttöolosuhteet selviäisivät (esimerkiksi lämpötilat vs. käyttöolosuhteet). 

Yksi asiantuntija oli sitä mieltä, ettei trendihistorian kuvaajia tarvittaisi ollenkaan 

kuukausiraporteissa, jos vain tiedon muuten pystyy esittämään selkeästi.  
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Haastatteluista saaduista vastauksista ilmeni, että signaalien välisiä eroja alusten välillä 

esiintyy paljon. Esille nousseita syitä olivat erimalliset ruoripotkurilaitteet aluksissa ja 

anturointitekniikan kehittyminen uudempaan. Tästä voitiin päätellä, että laivakohtaisen 

tietokannan ja anturien asennuspäivämäärällä on huomattava merkitys. Vanhemmilla 

aluksilla mitattavia signaaleita on vähemmän verrattuna uudempiin aluksiin, sillä antureita 

on asennettu enemmän, ne ovat uudempia ja tuottavat näin täsmällisempää dataa. 

Uudemmissa aluksissa mitattavia signaaleja tulee myös tiivisteistä. Kaikkien 

asiantuntijoiden mielestä eroja signaalien välillä aiheuttaa myös miehistön tapa ajaa aluksia, 

sillä suosituksista huolimatta ajotavoissa saattaa esiintyä huomattavia eroja.  

 

Vastauksista selvisi, että aluksilla on käytössä eri valmistajien antureita, joiden tuottamat 

signaalit eroavat toisistaan. Näitä signaaleja on mahdollista verrata toisiinsa, jos taustatietoa 

antureiden periaatteellisesta toiminnasta löytyy. Kaikki asiantuntijat olivat sitä mieltä, että 

anturien välisiä eroja on hankala tunnistaa, jos aikaisempaa vertailukohdetta ei ole saatavilla 

esimerkiksi standardeista. Asiantuntijoiden mukaan käyttäjältä vaaditaan paljon omaa 

kokemusta antureiden parissa vertailun suorittamista varten.   

 

Toisessa haastattelukierroksessa käytiin läpi ainoastaan kuukausiraporttien rakenteeseen 

liittyviä asioita, eli tarkemmin kysymyksiä 5 ja 6. Muissa kysymyksissä asiantuntijat olivat 

yksimielisiä vastauksista, joten näitä kysymyksiä ei tarvinnut käydä läpi uudestaan. Toisen 

kierroksen aikana keskusteltiin kuukausiraporttissa esitettävistä signaaleista, raportin 

yleisestä rakenteesta ja signaalien aikaväleistä. 

 

Keskusteluissa nousi vahvasti esille, että peruskuukausiraportin tulisi olla tiivis ja helposti 

luettava kokonaisuus. Lisäksi ajanjakso olisi hyvä olla kahden kuukauden ajalta, jolloin 

statuksista nähdään, mihin suuntaan tilanne on kehittynyt edellisestä kuukaudesta. Turhat 

sivut, kuten kansilehdet ja sisällysluettelot, tulisi jättää pois. Raportin rakenteessa 

ensimmäisillä sivuilla esitetään tällähetkellä tutkittavien signaalien statustiedot ja lopussa 

kriittisten siganaalien trendikuvaajat. Trendikuvaajat eivät ole asiantuntijoiden mukaan 

välttämättömiä, mutta ne on silti hyvä sisällyttää raporttiin tuomaan tukea 

ongelmatapauksissa. 
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Viimeisenä haastatteuljen kohtana tultiin yhteiymmärrykseen siitä, että kahden 

ruoripotkurilaitteen aluksissa sivuja tulisi olla raportissa kolme kappaletta ja kolmen 

ruoripotkurilaitteen neljä kappaletta. Yksittäiselle ruoripotkurilaitteelle on varattu oma sivu. 

Ehdotettuja trendikuvaajien signaalipareja olivat öljyn lämpötila ja öljyn vesipitoisuus, sekä 

laakerin lämpötila ja propulsioteho. Metallipartikkelien nousuja tulisi tutkia erikseen laivan 

liikkeen aikana ja laivan ollessa pysähtyneenä. Vastauksien perusteella 

metallipartikkelisignaalin trendiä tulisi tarkastella ainakin vuoden ajalta.  

 

3.6.2 Hälytysrajojen suodatusehdot 

Metallipartikkelisignaali on jatkuvasti kasvava ajan kuluessa, kun taas öljyn vesipitoisuus, 

lämpötila ja propulsioteho vaihtelevat riippuen käyttöolosuhteista ja muista vaikuttavista 

tekijöistä. Molemmissa tapauksissa suodatinehdot ovat kaksiportaisia, joka tuo signaalien 

tarkasteluun uutta syvyyttä. Lähtötilanteessa kun signaali ylittää kerran hälytysrajan, 

saadaan laivalta hälytys. 

 

Öljyn vesipitoisuudelle suodatin tulkitsee viiden peräkkäisen mittausdatan arvoa ja 

suodattaa pois analysointia hankaloittavia mittausarvoja vesipitoisuuden ylittäessä 

huomiorajan (50 %). Nämä analysointia hankaloittavat mittausravot näkyvät 

trendikuvaajissa hetkellisinä nousuina, mutta palautuvat normaaliksi heti seuraavassa 

mittauksessa. Jos mittaussignaalin arvo ylittää hälytysrajan (80 %), hälytys annetaan heti, 

sillä hälytysrajan ylittävät mittausarvot ovat aina kriittisiä ja syytä tutkia. Viisi peräkkäistä 

mittausarvoa vastaa tunnin aikaväliä, jolloin siitä voidaan päätellä vesipitoisuuden 

nousujohteisuus. 

 

Kun viisi peräkkäistä vesipitoisuuden mittausarvoa ylittää hälytysrajan asettaa ohjelma 

komentoikkunaan alkamispäivämäärän, ja vesipitoisuuden laskiessa hälytysrajan alle 

loppupäivämäärän. Näin saadaan tietoon aikaväli, joka kertoo kuinka kauan vesipitoisuus on 

ollut yli hälytysrajan. Aikavälistä päätellään jatkotoimenpiteiden tarpeellisuus. Kuvassa 23 

on esitetty havainnollistettuna suodattimen toimintaa, jossa hälytysrajojen ylittyessä 

suodatin merkitsee aikavälit hälytyksille, sekä keskimääräisen öljyn vesipitoisuuden. 

Punainen viiva on hälytys- ja keltainen huomioraja. 
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Kuva 23. Smart-Alarm suodattimen toiminta öljyn vesipitoisuus-signaalissa, jossa 

päivämäärät näkyvät kuvaajan oikealla puolella. Vasemmalla akselilla veispitoisuus % ja 

oikealla lämpötila C. 

 

Metallipartikkelisignaalin tapauksessa ohjelman avulla tarkkaillaan metallipartikkelimäärän 

päivittäisiä nousuja. Suodattimina toimivat tässä tapauksessa 2 etukäteen asetettua 

hälytysrajaa sekä smart-alarm tyylinen suodatusehto. Suodattimen avulla käyttäjä saa myös 

visuaalista tietoa hälytysten ylityksistä piirrettävistä kuvaajista. 

 

Jos päivittäiset nousut ovat normaaleja, eli alle hälytysrajan, merkitsee ohjelma trendikäyrän 

mittauspisteen kohdalle vihreän pisteen. Mittauspisteet helpottavat myös päivittäisen arvon 

löytämistä kuvaajasta, sillä näytteistysväli ei ole metallipartikkelien tapauksessa vakio. 

Ohjelma etsii siis lähimmän päivittäisen arvon ja merkitsee sen kuvaajaan. Kuvassa 24 on 

esitetty ohjelman toimintaa, kun metallipartikkelien nousun trendikäyrässä olevat 

päivittäiset arvot ovat normaaleja. 
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Kuva 24. Ohjelman visuaalinen ulosanti, kun metallipartikkelien päivittäiset nousut ovat 

kunnossa. Vihreät pisteet ovat lähimmäisiä päivittäisiä arvoja. 

 

Suodatusehdot metallipartikkelimäärän nousun tapauksessa on laadittu siten, että ohjelma 

antaa hälytyksen tekstinä komentoikkunaan, sekä ajankohdan, jolloin hälytysraja on ylitetty.  

Sen lisäksi ohjelmamerkitsee trendikäyrään värillisen pisteen riippuen minkälainen 

hälytysrajanylitys on kyseessä. Ohjelma merkitsee trendikäyrälle punaisen pisteen, jos 

ylitetään hälytysraja, keltaisen huomiorajan ylittyessä, ja mustan, kun smart-alarm 

suodattimen hälytysehto ylittyy. 

 

Hälytys- ja huomiorajalle on määritelty kiinteät hälytysarvot. Smart-alarm suodattimen 

avulla tutkitaan peräkkäisten päivien nousuja; Jos smart-alarmiin asetettu raja ylittyy 

riittävän monena peräkkäisenä päivänä, antaa ohjelma ruudulle hälytystekstin, sekä 

aikavälin, jolloin raja on ylitetty. Kuvassa 25 on havainnollistettu ohjelman suodatusehtojen 

toimintaa tapauksessa, jossa trendikäyrästä on ympyröity hälytysrajojen ylityspisteet. 
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Kuva 25. Ohjelman visuaalinen ulosanti, kun metallipartikkelien päivittäiset nousut ylittävät 

eri suodatusehtojen hälytysrajat. 

 

Ohjelma on tehty siten, että kaikki hälytysrajat, näytteistysvälit ja arvojen lukeminen 

voidaan tarvittaessa muuttaa. Tämä mahdollistaa erilaisten hälytysrajojen testaamisen 

nopeasti, joka on tärkeää varsinkin kunnonvalvonnan kehityksen alkuvaiheessa. Sen lisäksi 

ohjelmaa on mahdollista muokata yksittäiselle alukselle sopivaksi pienillä koodin 

muutoksilla. 

 

Tulosten perusteella voidaan aloittaa suositusten laatiminen huomio- ja hälytysrajoille 

tutkimuksesssa mukana oleville aluksille. MATLAB:lla koodattujen suodatusehtojen runko 

on riittävän luotettava ja pitkälle kehitetty, että sillä voidaan alkaa testaamaan erilaisia 

lukuarvoja hälytys- ja huomiorajoille. Jatkossa myös signaalien hakeminen aluksilta on 

helpompaa, sillä ohjelmassa on nyt sisään rakennettu signaalien tunnistus.  Delfoi-

haastattelusta saatujen tulosten perusteella taustatietoa löytyy riittävästi kuukausiraportin 

rakenteen muodostamiseen sekä myös tukevaa informaatiota suodatusehtojen 

jatkokehitykselle.   
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4 SUOSITUKSET 

 

 

Tässä kappaleessa käydään läpi lyhyesti suositukset eli suodattimen hälytysrajat, smart 

alarm rajat ja kuukausiraportoinnin rakenne. Suositukset perustuvat haastatteluista saatuihin 

tietoihin sekä olemassa oleviin hälytysrajoihin ja trendihistoriaan. Kuukausiraportin rakenne 

on esitetty yksinkertaistetulla tasolla, sillä se tulee muuttumaan raportoinnin kehityksen 

jatkuessa. Tässä tutkimuksessa muodostetut suositukset tullaan esittämään jatkokehityksestä 

vastaaville asiantuntijoille, jotka vievät saadun informaation jatkokehitykseen. 

 

4.1 Suositus kuukausiraportin rakenteelle 

Automaattinen laivakohtaisen tietokannan kautta tulevan kuukausiraportin tulee olla 

mahdollisimman tiivis ja helposti luettava. Kansilehti ja sisällysluettelo jätetään pois. 

Jokaiselle ruoripotkurilaitteelle varataan oma sivu, jossa esitetään öljyn vesipitoisuus, 

värähtely ja metallipartikkelien kertymien statukset. Aikaväli esitykselle on kaksi kuukautta 

eli kuluneen kuukauden data sekä edellisen kuukauden data. Metallipartikkelilaskurin 

trendikuvaajan aikaväli on 52 viikkoa. Kuvassa 26 on havainnollistettu ruoripotkurilaitteelle 

varatun kuukausiraportin sivun rakennetta ja sisältöä. 

 

 

Kuva 26. Automaattisen kuukausiraportin rakenne ja ruoripotkurilaitekohtaiset sivut.  
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Kuukausiraportin loppuun tulevat trendikuvaajat, joista ylemmässä kuvaajassa esitetään 

öljyn vesipitoisuus ja öljyn lämpötila ja alemmassa laakerinlämpötila ja propulsioteho. 

Aikaväli esitettäville kuvaajille on kaksi kuukautta, joka on sama kuin ylemmissä raportin 

sivuissa. Kuvassa 27 on havainnollistettu trendikuvaajien asettelua raportissa. 

 

 

Kuva 27. Kuukausiraportin trendikuvaajat sijoitetaan raportin loppuun. 

 

4.2 Suositukset smart-alarm hälytysrajoille ja suodatusehdoille 

Kohdeyrityksen kunnonvalvontayksikkö pystyy hyödyntämään kaikkea aluksilta saatavaa 

historiatietoa ilman rajoituksia. Keskimääräinen öljyjen vesipitoisuustaso tutkituilla 

aluksilla vaihteli 20–30 % välillä, jolloin nykyisiä huomio- ja hälytysrajoja ei ole tarvetta 

laskea eikä nostaa. Ohjelma tutkii viiden peräkkäisen mittaustuloksen arvoa, joka vastaa 

ajallisesti tunnin aikaväliä. Tämä sopii hyvin kuvaamaan vesipitoisuuden nousua. 

Vesipitoisuuden huomioraja on 50 % ja hälytysraja 80 %. 
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Metallipartikkelisuodattimessa tuntien näytteistysväli on liian lyhyt siihen, että 

metallipartikkelien nousuista voisi tehdä tilastollisesti päteviä päätelmiä. Tässä tapauksessa 

metallipartikkeleissa olevat suodatusehdot on asetettu tunnistamaan yhdessä päivässä 

tapahtuvia nousuja. Suodattimessa hälytysraja on 150 kpl, huomioraja 100 kpl, ja kahden 

perättäisen päivän nousuja mittaava smart-alarm raja 80 kpl.  

 

Edellä mainitut metallipartikkelirajat perustuvat MATLAB:llä tehtyihin vertailuihin, joissa 

tutkittavilta aluksilta saatua metallipartikkelisignaalia testattiin erilaisilla suodattimen raja-

arvoilla. Keskimääräiset metallipartikkelien päivittäiset nousut aluksilla ovat pieniä (1-20 

kpl), jolloin aluksi kaavailtuja rajoja pystyttiin laskemaan. Liian matalat rajat aiheuttavat 

kuitenkin määrällisesti liikaa hälytyksiä. Edellä mainitut rajat (80, 100 ja 150 kpl) osoittivat 

näillä seitsemällä laivalla toimivan hyvin säilyttämällä sopivan toleranssin, mutta 

tunnistamalla kuitenkin kriittiset nousut. Tavoite tulevaisuudessa on tietokantojen, 

automaattisen kuukausiraportin ja smart-alarm suodattimien yhdistäminen yhtenäiseksi 

toimivaksi kokonaisuudeksi. 
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5 TULOSTEN POHDINTA JA JATKOTUTKIMUSAIHEET 

 

 

Tässä kappaleessa pohditaan tutkimuksessa saatuja tuloksia ja esitetään vastaukset alussa 

asetetuille tutkimuskysymyksille. Sen lisäksi pohditaan tutkimuksen luotettavuutta, 

merkitystä kohdeyritykselle ja haastattelussa ilmi tulleita näkökohtia. Lopussa esitetään 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita tutkimukselle ja tehdään lyhyt yhteenveto.  

 

5.1 Johtopäätökset ja tulosten analysointi 

Mittausdatan analysointi osoittautui odotettua aikaa vievämmäksi ja haastavammaksi, sillä 

laivoilta saadussa mittaustiedossa esiintyi alusten välillä monia pieniä eroja, joita jouduttiin 

huomioimaan ohjelman kehityksessä. Mittausdatassa olevia eroavaisuuksia olivat 

esimerkiksi eripituiset näytteistysvälit sekä erilaiset signaalien nimet.  

 

Riskilukuanalyysi toimi hyvin signaaleille, jotka olivat laakereille kriittisiä, mutta muille 

epäsuorasti laakerin elinikään vaikuttaville signaaleille tehokkaampia 

analysointimenetelmiä olisivat mahdollisesti; tapahtumapuuanalyysi, vikapuuanalyysi tai 

seurausanalyysit. Tämä johtuu kyseisten signaalien luonteesta, sillä ne eivät suoranaisesti 

ole riskejä, vaikka ne voitaisiinkin huomata ja niiden esiintymistodennäköisyys arvioida. 

Tässä tapauksessa järkevästi riskinumeroanalyysin avulla tulkittavia signaaleja oli vain 

kaksi kappaletta ja nämä signaalit myös valikoituivat tarkasteltaviksi. (Eskelinen & Karsikas 

2014, s. 116–117.) 

 

Riskilukuanalyysin näkökulmasta metallipartikkelin suodatin mahdollistaa nyt sekä 

visuaalisen, että analyyttisen tarkastelun, jolloin havaittavuus paranee kahdella yksiköllä. 

Vesipitoisuudessa saadaan nyt myös luotettavammin hälytyksiä, sillä yksittäisten 

hälytyspiikkien tunnistaminen helpottuu. Ohjelma kertoo myös aikavälin missä signaali on 

yli hälytysrajan, jolloin riskiluku analyysin näkökulmasta havaittavuuden voidaan katsoa 

parantuneen yhdellä yksiköllä. Molempien signaalien tapauksessa 

esiintymistodennäköisyysluokkaa voidaan pienentää yhdellä yksiköllä, koska luotettavuus 

tulkita signaaleja kasvaa. Vesipitoisuuden tapauksessa toimintaa voidaan riskilukuanalyysin 

mukaan tehostaa 43,75 % ja metallipartikkelin 50,00 %. 
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Vaikka tulevaisuudessa smart-alarm hälytykset tulevat olemaan apuväline 

kunnonvalvontadatan analysoinnissa, ei manuaalista tiedonkäsittelyä voi jättää kokonaan 

pois. Tämä johtuu signaalien epäluotettavuudesta, jota on hankala poistaa kokonaan, sillä 

kaikki laivat ovat oma itsenäinen kokonaisuutensa.  

 

Esimerkkinä signaalien epäluotettavuudesta on Laiva 1:n esimerkki, jossa öljyn 

vesipitoisuus näyttäisi nousevan säännöllisin väliajoin sekä keltaisen huomio- että punaisen 

hälytysrajan yläpuolelle. Laboratoriosta saatujen öljyanalyysien perusteella voidaan 

kuitenkin todeta, että öljyn vesipitoisuus ei ylitä asetettuja rajoja, vaan vika on 

todennäköisesti kosteutta mittaavassa anturissa. Kuvassa 28 on esitetty suodattimen mukaan 

hälytysrajat ylittävä öljyn vesipitoisuus-signaali, joka kuitenkin on laboratorioanalyysien 

perusteella normaali. 

 

 

Kuva 28. Laivassa 1 öljyn vesipitoisuus ylittää kuvan mukaisesti huomio- ja hälytysrajan, 

mutta laboratoriosta saatujen öljynäytteiden perusteella arvo on reilusti rajojen alapuolella. 

Vasemman puolen akseli on vesipitoisuus % ja oikea lämpötila C. 

 

Delfoi-haastattelussa kierroksia suoritettiin kaksi kappaletta. Ensimmäisen kierroksen 

aikana miltei kaikkiin asetettuihin kysymyksiin saatiin yhteisymmärrys, mutta ilman toista 

kyselykierrosta ei automaattiseen kuukausiraportointiin liittyviin kysymyksiin olisi saatu 

riittävän spesifejä vastauksia. Toisen kysymyskierroksen ansiosta päästiin 

yhteisymmärrykseen myös trendikuvaajien esittämisestä kuukausiraportin lopussa sekä 

niistä signaaleista, joita raportissa halutaan tulevaisuudessa esittää. 
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5.1.1 Tutkimuskysymysten pohdinta 

Tutkimuskysymyksiä asetettiin yhteensä neljä kappaletta, joista ensimmäinen 

tutkimuskysymys oli: ”Miten määritellään perustellusti toiminnalliset raja-arvot, 

hälytyspisteet ja valvontarajat ruoripotkurilaitteen laakereille?” Triangulaation eli Delfoi-

haastattelun, kirjallisuuskatsauksen ja tutkimusosuuden avulla selvitettiin, että 

toiminnallisten raja-arvojen, hälytyspisteiden ja valvontarajojen määrittämiseen on useita eri 

näkökulmia. Rajojen täytyy säilyttää herkkyys laakereilta mitattavien kriittisten signaalien 

tarkastelussa, mutta toisaalta rajat eivät saa olla liian tiukasti tolereoidut liiallisten hälytysten 

välttämiseksi. Apuna määrittelemisessä ovat esimerkiksi standardit ja laakeritoimittajien 

antamat suositukset. Myös kirjallisuudesta ja tieteellisistä julkaisuista löytyvää 

tutkimustietoa voidaan hyödyntää. Sen lisäksi täytyy tarkastella laakerin signaalien 

trendihistoriaa ja nykyistä tilaa.   

 

Trianglulaatiossa käytettyjen menetelmien ja tulosten välillä ei esiintynyt huomattavia 

ristiriitoja. Ainoana eroavana havaintona tuloksiin olivat eri kirjallisuuslähteistä löytyneet 

suositukset tarkasteltaville laakereille. Nämä hälytyspisteiden ja raja-arvojen suositukset 

vaihtelivat riippuen käyttökohteesta ja toimintaympäristöstä, jolloin niitä piti verrata 

ruoripotkurilaitteen toimintaympäristöön ja sen perusteella päätellä niiden validius. 

 

Toinen tutkimuskysymys oli: ”Mitkä ulkoiset tekijät vaikuttavat tuloksiin ja voidaanko niitä 

kompensoida tai poistaa?” Uusia tai merkittäviä tuloksiin vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ei 

löydetty tai potentiaalisten ulkoisten signaalien hajonta oli liian suurta. Ulkoisten tekijöiden 

ja kriittisten signaalien korrelaatiokertoimien väliltä ei myöskään löytynyt varteenotettavia 

riippuvuuksia, sillä kertoimen arvot vaihtelivat 0.1-0.2 välillä. Kompensointia varten täytyy 

löytää parempi tutkimusmetodi, jotta ulkoisten- ja kriittisten signaalien vuorovaikutus 

suhteet voidaan tunnistaa. Täysin ulkoisten tekijöiden vaikutusta tuloksiin ei voida 

kuitenkaan poistaa. 

 

Toisen tutkimuskysymyksen tulokset perustuvat Delfoi-haastatteluihin. Kirjallisuudesta ei 

löytynyt aihetta tukevia teoksia tai tutkimuksia. Luotettavuutta haastatteluihin toivat 

haastateltavien asiantuntijoiden työkokemus laivojen ja signaalien analysoinnin parissa.  
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Kolmas tutkimuskysymys oli: ”Voidaanko hyödyntää usean eri anturin samanaikaisesti 

tuottamaa tietoa ja voidaanko käyttää eri tilastollisia menetelmiä signaalien 

yhteisvaikutusten tunnistamiseksi?” Triangulaatiosta saatujen tulosten perusteella signaalien 

yhteisvaikutusten tunnistamiseksi voidaan hyödyntää usean eri anturin tuottamaa tietoa 

samanaikaisesti. Tämä edellyttää taustatietoa eri signaalien riippuvuudesta ja niiden 

löytämiseksi täytyy käyttää tilastollisia menetelmiä sekä sopivia tutkimusmetodeja.  

 

Sopivia menetelmiä signaalien yhteisvaikutusten tunnistamiseksi ovat esimerkiksi 

signaalien välisten korrelaatiokertoimien tutkiminen, keskiarvon ja -hajonnan tutkiminen 

sekä lineaariset sovitukset. Sopivat signaaliparit voidaan löytää erilaisia tutkimusmetodeja, 

kuten riskinumero- tai vikapuuanalyysia käyttäen ja kirjallisuudesta löytyvien tietojen avulla 

(standardit ja valmistajien suositukset). Triangulaation tulokset tukivat toisiaan kolmannen 

tutkimuskysymyksen ratkaisussa, eikä tässä tapauksessa vasta-argumenteja löytynyt. 

 

Neljäs tutkimuskysymys oli:” Mitkä ovat laakereille kriittisiä mittausarvoja ja voidaanko 

niistä ja niiden trendeistä ennustaa jäljellä olevaa käyttöikää?” Delfoi-haastattelun ja 

käytännön tutkimusosan mukaan laakereiden elinikää on mahdollista tutkia laakereiden 

voiteluaineiden kriittisistä mittausarvoista, joita olivat tässä tapauksessa öljyn vesipitoisuus 

ja metallipartikkelien määrä öljyssä.  Mukana kriittisten signaalien kanssa tarkastelussa 

olivat myös öljyn lämpötila- ja propulsiotehosignaali.  

 

Jotta jäljellä olevaa elinikää voidaan ennustaa, tulee laakereilta olla kerättynä tietoa 

mieluiten vuoden aikaväliltä. Yrityksellä on olemassa tallennettuna vaurioituneiden 

laakereiden trendihistoria, johon tutkittavan laakerin signaalien trendejä voidaan verrata. 

Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan enää tehdä laakerin käyttöiän arviointia. Neljänteen 

tutkimuskysymykseen löytyi useita vastausta tukevia kohtia; Delfoi-haastattelulla oli tässä 

tapauksessa suurin painoarvo, mutta myös kirjallisuudesta löytyneiden tilastollisten 

menetelmien tuottama tieto antoi vahvistusta tulokseen. 

 

5.1.2 Suodatinehtojen toimivuus aluksilla 

Suodatinehtojen toimivuus aluksilla esitetään taulukoituna, jossa on eritelty kaikki 

tarkasteltavat laakerit. Tarkasteltavia laakereita on tässä tapauksessa 28 kappaletta. Vihreä 

merkintä, O, tarkoittaa sitä että suodatinehto toimii ja laivalla oleva anturin mittaussignaali 
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ei osoita poikkeavia tuloksia. Keltainen merkintä, X, tarkoittaa, että suodatin toimii, mutta 

anturilta tulevassa mittaussignaalissa on ongelmia, esimerkiksi suurta hajontaa. Taulukko 6 

esittää suodattimen ja anturien toimintaa laivoilla. 

 

Taulukko 6. Statistiikkaa suodattimen ja anturien mittausten toiminnasta aluksilla. 

 

Laiva 

Öljyn vesipitoisuus Metallipartikkelit 

 

PORT 

DE  || NDE 

STBD 

DE || NDE 

PORT 

DE || NDE 

STBD 

DE || NDE 

1 O O X O O O O O 

2 O O O O O O O O 

3 O O O O X X O O 

4 O O O O O O O O 

 5 O O O O O O O O 

6 O X O O X O O O 

7 O O O O O O X X 

 

Laakereita 

yhteensä 28 

kappaletta 

 

 

Ongelmatapaukset 2/28 

= 7,1 % 

 

Ongelmatapaukset 5/28 

= 17,9 % 

O = suodatin ok, anturin lukema ok 

X = suodatin ok, anturin mittauslukemassa ongelmia (hajontaa tms.) 

PORT = aluksen perästä keulaan katsottuna vasen puoli 

STDB = aluksen perästä keulaan katsottuna oikea puoli 

DE = (Drive End) potkurilaakeri, käyttöpää 

NDE = (Non-Drive End) painelaakeri, vapaapää 

 

 

Taulukosta 6 huomataan, että metallipartikkelilaskurien antureissa esiintyy enemmän 

mittausarvojen hajontaa vesipitoisuusantureihin verrattuna tarkasteltavilla aluksilla. 

Tarkasteltavilla aluksilla vesipitoisuusantureissa on tämän tutkimuksen mukaan 

mittauksessa esiintyviä ongelmia 7,1 %, kun taas metallipartikkelilaskureiden antureissa 

17,9 %. Metallipartikkelien ongelmatapauksissa anturi näyttää ajoittain nollaa tai mittaa 

öljyssä esiintyviä ilmakuplia.  

 

Vesipitoisuuden mittauksessa ensimmäisessä ongelmallisessa mittausarvon tapauksessa 

anturi saattaa näyttää suurta hajontaa eli paljon mittaussignaalin nousuja ja laskuja. Tämän 

takia mittauksen luotettavuuden tunnistaminen muuttuu haastavaksi ja joudutaan tutkimaan 

esimerkiksi öljyn laboratorioanalyysejä mittausarvojen luotettavuuden parantamiseksi. 
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Toisessa ongelmallisessa mittausarvon tapauksessa anturi ei näyttänyt ollenkaan lukemaa, 

joka on huomattavasti helpommin tunnistettavissa. 

 

Ongelmatapaukset mittausarvoissa eivät välttämättä johdu anturin viallisuudesta. Ilmi on 

tullut tapauksia, jossa antureita on saatettu kytkeä virheellisesti esimerkiksi väärin päin tai 

väärään paikkaan. Tämä aiheuttaa suurta hajontaa signaaleissa ja epäluotettavuutta niiden 

tulkinnassa. Sen lisäksi aluksilla on ajoittain tiedon keräämiseen liittyviä haasteita, kuten 

yhteysongelmat ja ohjelmistojen versioerot.  

 

5.2 Tutkimuksen luotettavuus ja objektiivisuus 

Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan reliabiliteetin ja validiteetin avulla. 

Reliabiliteettilla tarkoitetaan mittausten tarkkuutta eli kuinka luotettavaa oikean asian 

mittaaminen tutkimuksessa oli.  Validiteetti taas kertoo, mitattiinko tutkimuksessa oikeaa 

asiaa. Reliabiliteettiä tutkimuksessa tukevat mittausten lukumäärät (100 kpl), mittausten 

aikavälit (3-5 kk) ja tarkasteltavien alusten lukumäärä (7 kpl). Reliabiliteettia on mahdollista 

lisätä ottamalla mittausdataa pidemmältä aikaväliltä, kasvattamalla tutkittavien alusten 

lukumäärää ja tekemällä useampia tarkasteluja kriittisistä signaaleista. Heikentävät tekijät 

reliabiliteetille ovat tässä tutkimuksessa aluksien välillä olevat erot mittaussignaaleissa ja 

epävarmuus antureiden yhtenäisistä kytkennöistä. 

 

Tutkimuksen validiteetti on varmistettu käyttämällä Delfoi-haastattelua ja varmistamalla 

siinä mukana olleiden asiantuntijoiden riittävä asiantuntevuus tutkittavaan ongelmaan 

nähden. Sen lisäksi triangulaatio parantaa tutkimuksen kokonaisluotettavuutta; 

tutkimuskysymykset on asetettu tarkkaan, kirjallisuudesta löytyneet lähteet tukevat 

tutkimuksessa tehtyjä valintoja ja riskilukuanalyysin avulla kriittiset signaalit voidaan 

tunnistaa analyyttisesti numeerisiin arvoihin tukeutuen. Validiteettia heikentävä tekijä oli 

tutkijan kokemattomuus suhteessa asiantuntijoiden korkeaan tietotaitoon, jolloin ajoittain 

termistöt ja mitattavien signaalien tulkinta aiheuttivat epäselvyyksiä tutkijalle. 

  

Objektiivisuutta tutkimukseen tuovat Delfoi-haastattelussa käytettävät asiantuntijat, jotka 

ovat kokeneita kunnonvalvonnassa ja laivakohtaisten tietokantojen käytössä. Tämä auttaa 

pitämään tutkijan omat mielipiteet ja asenteet erillään tutkimuskohteesta. Positiivisesti 

objektiivisuuteen vaikuttaa myös käytössä ollut alkuperäinen mittausdata, jota kukaan muu 
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ei ole käsitellyt ennestään. Objektiivisuutta heikentäviä tekijöitä ovat tutkijan oma mielipide 

ja se, että kaikki asiantuntijat on valittu kohdeyrityksen sisältä.  

 

5.3 Tutkimuksen merkitys kohdeyritykselle ja tulosten yleistettävyys 

Tutkimuksen ansiosta kohdeyrityksen kunnonvalvontayksikkö sai tietoonsa usean aluksen 

potkurijärjestelmässä olevat anturit, joissa esiintyy mittaukseen liittyviä ongelmatapauksia. 

Anturit ja niiden mittaustulosten luotettavuus kartoitettiin samalla, kun tarkastettiin, kuinka 

pitkältä aikaväliltä aluksille on kertynyt mittausdataa. Nämä tiedot varastoitiin yrityksen 

sisäiseen tietojärjestelmään ja niitä on mahdollisuus tarkastella tarvittaessa. Samalla 

kunnonvalvontayksikölle selvisi, miten tietoa saadaan laivakohtaisista tietokannoista ulos ja 

kuinka on mahdollista luoda suodatusehtoja tietokannan sisälle. 

 

Kun laaditut suodatusehdot otetaan tulevaisuudessa käyttöön laivakohtaisissa 

tietokannoissa, voidaan kunnonvalvontayksikön sisällä vuotuisesti säästää satoja työtunteja 

turhien hälytysten tarkastelusta ja keskittyä aiheellisiin hälytyksiin. Kun automaattisesti 

luotavan kuukausiraportin rakenne ja sisältö saadaan vakiinnutettua säännölliseksi, 

inhimilliset virheet vähenevät ja aikaa jää enemmän raportointiajan supistuessa alusten 

yksittäisten ongelmien konsultointiin. 

 

Jatkossa tässä tutkimuksessa MATLAB:llä tehtyjä suodatusehtoja voidaan soveltaa 

yrityksen sisällä myös akselitiivisteiden kunnonvalvontaan sekä muihin laivalta saataviin 

signaaleihin. Tämä edellyttää samanlaisen taustatiedon keräämistä halutuista mitattavista 

signaaleista, ja yhteisymmärrystä, millaiset suodatusehdot sopivat näille signaaleille 

parhaiten. MATLAB:llä laaditut suodatusehdot toimivat pohjana, kun signaaleja 

varastoivaan laivakohtaiseen tietokantaan laaditaan suodatusehtoja. Näin ollen 

suodatusehtoja voidaan käyttää missä tahansa tietoa analysoivassa järjestelmässä, johon on 

mahdollista koodata sisäisesti suodatusehtoja.  

 

5.4 Jatkotutkimusaiheet 

Potentiaalisia jatkotutkimusaiheita nousi esille kolme kappaletta. Ensimmäinen liittyy tämän 

tutkimuksen muihin signaaleihin, joita ei ajanpuutteen vuoksi ehditty tutkia sen 

syvällisemmin. Toinen aihe liittyy ISO-puhtausluokkiin ja kolmas akselitiivisteiden 

kunnonvalvontaan tulevaisuudessa.  
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5.4.1 Käyttöolosuhteiden kunnonvalvontasignaalit 

Alun perin signaalien tarkastelussa oli tarkoitus huomioida mukaan käyttöolosuhteet, joita 

ovat propulsioteho, ruoripotkurilaitteen käyttökulma, roottorin pyörimisnopeus, sekä 

erilaiset käyttölämpötilat. Nämä signaalit eivät kuitenkaan osoittaneet korrelaatiokertoimia 

tutkimalla tai trendikuvaajien silmämääräisellä tarkastelulla juurikaan keskinäisiä 

riippuvuuksia, kun niitä verrattiin kriittisiin signaaleihin. Tämän takia nämä signaalit 

siirrettiin jatkotutkimusaiheisiin. 

 

Käyttöolosuhteista on mahdollista löytää hyödyllisiä tarkasteltavia signaalipareja, kun niitä 

tarkastellaan kriittisten signaalien ohella. Tähän täytyy kuitenkin löytää 

tutkimusmetodiikasta oikeanlainen menetelmä. Faktorianalyysi saattaa osoittautua tässä 

tapauksessa toimivaksi ratkaisuksi. 

 

5.4.2 ISO puhtausluokkien anturi- ja laboratoriomittauksen vertailu 

ISO-puhtausluokkaa mitataan uusimmissa aluksissa laboratoriomittausten lisäksi myös 

anturitekniikan avulla säännöllisenä ja jatkuvana mittauksena. Näitä mittauksia ei 

kuitenkaan juuri hyödynnetä tällä hetkellä kunnonvalvontayksikön toiminnassa. Sen lisäksi 

ISO-puhtausluokan mittausantureista ja niiden toiminnasta ei ole aikaisempaa kokemusta. 

 

Tietoa olisi hyvä saada antureilla toteutettasta ISO-puhtausluokan mittauksesta yleisellä 

tasolla ja sen mahdollisuuksista kunnonvalvontaympäristössä tai raportoinnissa. Anturien 

toimintaperiaate ISO-puhtausluokan mittauksessa tulisi selvittää. Lisäksi antureilta saatavaa 

mittausdataa tulisi verrata laboratorio-olosuhteissa tehtyihin ISO-puhtausluokan mittauksiin 

ja katsoa, antavatko ne keskenään samansuuntaisia tuloksia. 

 

5.4.3 Akselitiivisteiden kunnonvalvonta 

Akselitiivisteiden kunnonvalvonta tulee jatkossa olemaan yhä tiiviimmin mukana 

kunnonvalvontayksikön toiminnassa. Haastattelujen perusteella kuukausiraportoinnissa 

akselitiivisteiden kunnonvalvonnalle on selvä tarve. Tällähetkellä ainoastaan 

ongelmatapauksia on valvottu, joten monessa aluksessa akselitiivisteiden todellinen 

luotettavuus on oletusten varassa. Tulevaisuudessa eräs tavoite onkin akslitiivisteiden 

kunnonvalvonnan integrointi laakerien kunnonvalvonnan rinnalle. 
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Akselitiivisteitä valvotaan Excel-pohjaisten monitorointitaulukkojen sekä anturitekniikan 

avulla analysoimalla laivakohtaisessa tietokannassa olevia signaaleja. Kaikissa aluksissa ei 

ole akselitiivisteiden mittausantureita, vaan niitä on asennettu lähinnä uusimpiin aluksiin. 

Vanhemmissa aluksissa käytetään monitorointitaulukkoja. Lisäksi olisi hyvä selvittää, missä 

aluksissa akselitiivisteiden kunnonvalvontasignaalien anturointi on käytössä ja ovatko 

anturit toimintakunnossa. 

 

Akselitiivisteiden kunnonvalvonnassa ensimmäinen kohdeyritystä kiinnostava 

tutkimuskohde on tiivistetankin öljyn pinnankorkeuden muutosta osoittava mittaussignaali. 

Tätä signaalia voidaan tarkkailla tehokkaasti varsinkin uudemmissa anturoiduissa aluksissa. 

Ideana on tiivistetankin öljynpinnan muutoksen jatkuva seuranta, jossa seurataan öljyn 

kuukausikulutusta ja luodaan älykkäitä hälytysrajoja sekä suodatusehtoja. Samalla voidaan 

tarkkailla, nouseeko öljyn pinta, eli onko järjestelmään päässyt vuotaamaan vettä tai 

ylimääräistä öljyä. 

 

Toinen kiinnostava mitattava signaali akselitiivisteissä on tiivistekammioiden paineet, 

kolmas lämpötilat, sekä neljäs öljypumppujen pyörimisnopeudet. Paine-erot voivat kertoa 

mahdollisesta akselitiivisteen vuodosta. Mahdolliset vuodot pystyttäisiin huomaamaan 

myös pumppujen pyörimisnopeuksista, sillä taajuusmuuttaja lisää pumppuun kierroksia kun 

tiivistekammion paineet alkavat laskea.  

 

Kahden tiivistenkammion välistä paine-eroa voisi tarkastella siten, että hälytys syntyy, jos 

paine-ero ylittää sallitun toleranssin. Tärkeä kohta paine-eron tarkkailulle on myös 

tiivistekammion vedenpuoleinen osa, jossa paine ei saa kasvaa vedenalaista painetta 

suuremmaksi. Jos paine-ero kasvaa liian suureksi, vesi pyrkii jatkuvasti tiivisteestä sisälle ja 

aiheuttaa öljyn vesipitoisuuden nousua, sekä muita ongelmia. 
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6 YHTEENVETO 

 

 

Tutkimuksessa ABB Marine and Portsin kunnonvalvontayksikön tarpeisiin haettiin 

ratkaisuja laivoilta saatavan tiedon tehokkaaseen käsittelyyn ja hyödyntämiseen. 

Tutkimuksen tulokset jakautuivat kahteen eri osa-alueeseen, joita olivat suodatusehtojen 

laadinta ruoripotkurilaitteen eli Azipodin, laakerien kriittisimmille signaaleille ja 

automaattisen kuukausiraportin sisällön pohdinta. 

 

Tutkimusmetodina toimi triangulaatio, joka käsitti kolme osa-aluetta; delfoi haastattelu 

yhdistettynä kirjallisuuskatsaukseen, riskinumeroanalyysi sekä laivakohtaisen tietokannan 

hyödyntäminen yhdistettynä MATLAB-ohjelmalla laadittuihin esimerkkisuodatusehtoihin. 

MATLAB:lla tehdyt suodatusehdot ja kuukausiraportin esimerkkirakenne esitetään 

eteenpäin RDS asiantuntijoille, jotka vievät tiedon kunnonvalvonnan jatkokehitykseen. 

 

Tarkasteltaviksi signaaleiksi suodatusehtoihin valikoituivat öljyn vesipitoisuus ja 

metallipartikkelilaskuri. Nämä signaalit olivat myös riskinumeroanalyysin ja delfoi-

haastattelujen perusteella laakereille kriittisimmät signaalit. Signaaleille laadittiin kaksi 

toisistaan poikkeavaa suodatusehtoa MATLAB-ohjelman avulla. Öljyn vesipitoisuudessa 

ohjelman avulla tutkittiin viiden peräkkäisen mittausarvon nousuja, jolloin hälytys syntyi, 

jos ennaltamääritetyt huomio- ja hälytysrajat ylittyivät.  

 

Metallipartikkelilaskurin tapauksessa ohjelmaan mietittiin huomio- ja hälytysraja, mutta 

niiden lisäksi myös smart-alarm suodatusehto. Smart-alarm ehdossa ohjelman avulla 

tutkittiin kahden peräkkäisen päivän nousuja ja jos molemmissa Smart-alarm raja ylittyi, 

antoi ohjelma hälytyksen. Signaaleita on mahdollisuus säätää ja molemmat antoivat 

hälytyksessä päivämäärän ja kellonajan, jolloin hälytysraja ylittyi. 

Kunnonvalvontayksikössä tehdään jatkopäätelmät, tarvitseeko korjaavia toimenpiteitä alkaa 

ohjeistaa aluksille.  

 

Kuukausiraportti on yksinkertainen ja nopeasti luettava. Sisällysluettelo, kansilehti ja muut 

turhat sivut jätettiin pois. Raportissa esitettiin kunkin ruoripotkurilaitteen tiedot nykyisine 

raportoitavine signaaleineen, mutta sen lisäksi myös trendikuvaajat kriittisistä signaaleista 
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tuomaan tukea ja ammattimaisuutta raportin loppuun.  Aikaväli raportoitavissa signaaleissa 

on kaksi kuukautta, lukuun ottamatta metallipartikkeli-signaalia, jossa aikaväli on vuoden 

ajalta, tai tarkemmin 52 viikkoa. 

 

Jatkotutkimusaiheina ovat käyttöolosuhteisiin liittyvien signaalien tutkinta, ISO-

puhtausluokan antureilla toteutettvan mittauksen ja laboratoriomittauksen vertailu, sekä 

akselitiivisteiden kunnonvalvonnan kehitys. Käyttöolosuhteiden tapauksessa signaalien 

vertailuun täytyy löytää oikea tutkimusmetodi tai tilastollinen menetelmä. ISO-

puhtausluokan mittauksessa aluksilla olevan anturin ja laboratorioanturin tietoa tulisi verrata 

toisiinsa ja tutkia antavatko ne samansuuntaisia tuloksia. Akselitiivisteistä tarkastelemisen 

arvoisia signaaleja ovat öljynpinnan korkeuden muutos, tiivistekammioiden paineet, öljyn 

lämpötilat ja öljypumppujen pyörimisnopeudet. 

 

Tutkimusta hankaloittivat aluksilta saadun mittausdatan keskinäiset erot (liite 1), sekä 

aluksilla olevien antureiden ongelmat mittausarvoissa. Tulevaisuudessa manuaalinen 

kunnonvalvontadatan tutkiminen tulee yhä olemaan mukana kunnonvalvonnassa signaalien 

edellämainittujen epäluotettavuustekijöiden takia. Automaattiraporttien ja smart-alarm 

suodattimien kehitys ei ole heti tulossa käyttöön kunnonvalvontayksikkössä, vaan niiden 

kehitykseen tulee kulumaan aikaa. Tavoite tulevaisuudessa on tietokantojen, 

raportointiohjelman ja smart-alarm suodattimien yhdistäminen yhtenäiseksi toimivaksi 

kokonaisuudeksi. 

 

 

  



60 

 

LÄHTEET 

 

 

ABB. 2016. PPS Condition Monitoring and Relaibility Services (CMRS). Marine Generalia. 

ABB henkilöstön intranet. [Viitattu 12.5.2017]. Pääsy vain ABB henkilökunnalla.  

 

Bloch, H.P. & Geitner, F.K. 2012. Machinery Failure Analysis and Troubleshooting: 

Practical Machinery Management for Process Plants. USA: Butterworth-Heinemann. 743 s. 

 

Dinwiddie, K. 2014. Removing the mystery from gearbox-oil analyses. [Windpower 

verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2016]. Saatavissa: http://www.windpowerengineering.com/ 

design/mechanical/bearings/removing-mystery-gearbox-oil-analyses/ 

 

Eskelinen H. & Karsikas S. 2014. Tutkimusmetodiikan perusteet. Tampere: 

Tammertekniikka. 224 s. 

 

House, D. 2015. Dry Docking and Shipboard Maintenance: A Guide for Industry. USA: 

Routledge.  276 s. 

 

Isermann, R. 2011. Fault-Diagnosis Applications: Model-Based Condition Monitoring: 

Actuators, Drives, Machinery, Plants, Sensors, and Fault-tolerant Systems. Berlin: Springer 

Science & Business Media. 354 s. 

 

ISO 4406. 1999. Hydraulic fluid power - Fluids - Method for coding the level of 

contamination by solid particles. 2nd Edition. Geneve: International Organization for 

Standardization. 7 s. 

 

Jensen, C.C. 2016. Clean Oil Guide – The Importance of Maintenance. Denmark: C.C Jensen 

A/S. 48 s. 

 

Karl, H & Bots, S. 2012. Humidity Saturation Limits of Hydraulic and Lubrication Fluids 

[Machinery Lubrication verkkojulkaisu]. [Viitattu 26.10.2016]. Saatavissa: 

http://www.machinerylubrication.com/Read/28697/humidity-saturation-limits 



61 

 

KvantiMOTV. Korrelaatio ja riippuvuusluvut. [Viitattu 28.3.2017] Saatavilla: 

http://www.fsd.uta.fi/menetelmaopetus/korrelaatio/korrelaatio.html 

 

Ling, A. Alarms and Limits - Field-Tested Database Techniques [Machinery Lubrication 

verkkojulkaisu]. [Viitattu 19.12.206]. Saatavissa: http://www.machinerylubrication.com/ 

Read/403/oil-alarms-limits-database 

 

Lugt, P.M. 2013. Grease Lubrication in Rolling Bearings. UK: John Wiley & Sons. 472 S. 

 

Manzini, R., Regattieri, A., Pham, H. & Ferrari, E. 2010. Maintenance for Industrial 

Systems. USA: Springer Science & Business Media. 479 s. 

 

Randall, R.B. 2011. Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and 

Automotive Applications. USA: John Wiley & Sons. 308 s. 

 

Setchi, R & Jordanov, I. 2010. Knowledge-Based and Intelligent Information and 

Engineering Systems: 14th International Conference, KES 2010, Cardiff, UK, September 8-

10, 2010, Proceedings. UK: Springer Science & Business Media. 679 s. 

 

Thomas, J.R., Nelson, J.K. & Silverman, S.J. 2011. Research Methods in Physical Activity. 

USA: Human Kinetics. 457 s. 

 

Totten, G.E. 2011. Handbook of Hydraulic Fluid Technology. USA: CRC press. 982 s. 

 

Vogel, M., Papathananassis, A. & Wolber, B. 2012. The Business and Management of Ocean 

Cruises. London: CABI. 275 s. 

 

Wang, J. & Wang, X. 2013. A wear particle identification method by combining principal 

Component analysis and grey relational analysis. Wear, Vol 304. Elsevier Science. S. 96–

102. 

 

Z Stamboliska, Z., Rusinski, E. & Moczko, P. 2015. Proactive Condition Monitoring of 

Low-Speed Machines. USA: Springer Science. 186 S. 



62 

 

Willets, R., Starr, A.G., Doyle, A. & Barnes J. Generating Adaptive Alarms For Condition 

Monitoring Data [verkkodokumentti]. [Viitattu 12.12.2016]. Saatavana PDF-tiedostona: 

https:www.researchgate.net/profile/Andrew_Starr/publication/253227436_Generating_Ad

aptive_Alarms_For_Condition_Monitoring_Data/links/544e99d40cf29473161be569.pdf 

  

 

 



 

 

Liite 1 , 1 

Esimerkkikuvaajia laivojen vesipitoisuuksista. 

 

Kuva 1.1. Laivan 1 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja. Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 

Kuva 1.2. Laivan 2 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja. Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 

 

 

 



 

 

Liite 1 , 2 

 

Kuva 1.3. Laivan 3 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja.Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 

Kuva 1.1. Laivan 1 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja.Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 1 , 3 

 

Kuva 1.5. Laivan 5 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja.Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 

 

Kuva 1.6. Laivan 6 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja. Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 1 , 4 

 

Kuva 1.7. Laivan 7 esimerkki vesipitoisuuskuvaaja. Vasemmalla y-akselilla ei signaalien 

arvoja. 

 


